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Datum 
2017-03-16 

 

Kommunfullmäktige 

  

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: måndagen den 27 mars 2017 kl. 17:30 

Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 

 

 Upprop 

 

Informationsärenden 

1.  Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering (2017) 

2.  Information från Eon Sverige AB och Eon Sverige Elnät AB om byggande av en ny 130 kV 

elkraftledning mellan Vimmerby och Kisa 

Björn Persson, Eon Sverige AB 

Ulf Alestam, Eon Sverige Elnät AB 

3.  Projekt SLUS - Social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun  

Work-shop med projektledare Carina Östh med flera ur advisary board 

Tidsåtgång: ca 1 timme 

4.  Meddelanden 2017 

-Statistik över sjukfrånvaron januari 2017 

-Kommunstyrelsens svar med anledning av granskningsrapporten ”Granskning av kultur- och 

fritidsverksamheten” 

5.  Interpellation till socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) om integrationsprojekt – 

interpellationsdebatt  

6.  Interpellation om arbetssituationen i förskolan ställd till Lis-Astrid Andersson (S) – 

interpellationsdebatt  

7.  Interpellation – om vilka rutiner som finns när barn misstänks fara illa ställd till Lis Astrid Andersson 

(S) – interpellationsdebatt  

8.  Ledamöternas frågestund 2017 
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9.  Redovisning av nämndernas uppdrag 2017 

-Kommunstyrelsen – samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen 

-Socialnämnden 

-Överförmyndaren 

10.  Information från revisorerna till fullmäktige 2017 

11.  Vimmerby-Mukono breddningsprojekt 2016-2017 – information 

 

Ärenden för avgörande 

12.  Motion om utvärdering av samverkan mellan Hultsfreds och Vimmerby kommuner rörande 

gemensam nämnd/förvaltning inom miljö- och byggområdet 

13.  Motion om politisk organisation i kommunstyrelsen 

14.  Motion om sommaraktiviteter 

15.  Motion om att söka LONA-bidrag 

16.  Motion - sänk avgiften för att pröva strandskyddet 

17.  Borgerlig vigsel i Vimmerby kommun - arvode och avgifter 

18.  Komplettering av investeringsplan 2017 samt överflyttning av investeringar 

19.  Antagande av taxa angående idrottsanläggningen Ceosvallen  

 

Valärenden 

20.  Begäran om entledigande från Anna-Maria Lyngstad (M) avseende uppdraget som ersättare i 

fullmäktige 

21.  Nominering av styrelseledamot och suppleant till Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB 

 

Ärenden för beredning 

22.  Motion om att införa temadagar om droger, alkohol och tobak inom kommunens högstadium och 

gymnasium 

23.  Motion om ny utredning för utveckling av biogasverksamheten i Vimmerby 
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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 2017-04-03 på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 

Vimmerby 2017-03-16 

Lennart Nygren 

Ordförande 

Therese Jigsved 

Kanslijurist 

Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare skicka i första hand ett 

mail till kommunens huvudbrevlåda: kommun@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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Social lokal utvecklingsstrategi (SLUS) och vision 
för Vimmerby kommun – kommunfullmäktige  
2017-02-27 

 

Vimmerby kommun har mycket goda förutsättningar för att vara en kommun där 

människor mår väl och trivs med sina liv. Men goda förutsättningar måste tas om 

hand och utvecklas i samverkan om vi ska stå starka inför de stora förändringar 

som sker i vårt samhälle och i allt högre grad även påverkar vår kommun. 

Tillväxtverket och Regionförbundet ser vår potential och denna gång har vi fått 

projektmedel för arbeta med planering och samskapande.  

 

Via projekt SLUS (social lokal utvecklingsstrategi) arbetar vi med att ta fram en 

plan för hur Vimmerby kommuns ska utvecklas och hur vi ska bli bättre på att 

samverka och där behöver vi en dialog med alla parter som ska göra planen till 

verklighet, det vill säga, vi som bor och verkar här. Tillsammans kan vi göra det 

som bär och håller. 

 

Projekt SLUS mål är att vi ska ha en politisk antagen social lokal utvecklings-

strategi innan årsskiftet 2017/2018 då projektet löper ut. Processen för att komma 

dit har hittills i stora drag innehållit en inspirationsdag för politiker i mars 2016 

med bland andra Marcus Oscarsson, arbete med den politiska avsiktsförklaringen 

som undertecknades i juni 2016, besök och workshop i fullmäktige i 2017 och ett 

strategiskt möte med cirka 200 medborgare den 9 februari 2017. Under denna tid 

har det även pågått ett arbete parallellt med ovanstående för komma fram till de 

målområden som förslagsvis ska ingå i SLUS:en via projektledningsgruppen och 

advisory board. Dessutom har vi skapat ett junior advisory board som består av 

ungdomar (högstadienivå) som bidrar med synpunkter kring framtidsfrågor in i 

projektet. Vidare har vi startat ett nytt nätverk som arbetar med frågor kring stärkt 

lokal attraktionskraft där representanter från samhällsföreningar/föreningar från 

des större orterna i kommunen ingår.  Där har vi bland annat gjort så kallade 

bygdeturer, vilket innebär att en grupp av politiker och tjänstemän besöker orterna 

för att ha en dialog kring utvecklingsfrågor. Hittills har vi besökt Tuna, Djursdala 

och Frödinge och det har varit mycket givande inte minst när det gäller att skapa 

tillit och socialt kapital. 
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Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 
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Projekt SLUS har processat fram en målbild som vi alla sa kunna sträva mot: 

 

Skapa goda förutsättningar för att ständigt stärka Vimmerby kommuns 

attraktionskraft och tillväxt via ökad samverkan och långsiktig planering 

 

Utifrån denna gemensamma målbild har vi fokuserat på fem prioriterade 

målområden: 

 Attraktiva och hållbara livsmiljöer 

 Kompetens- och arbetsmarknadsförsörjning 

 Främja företagsamhet på lika villkor 

 Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande och inkluderande 

perspektiv 

 Väl fungerande infrastruktur 

För att komma vidare behöver vi nu ytterligare dialog för att få inspel till vår 

utvecklingsplan och även input till en ny vision. Vi vill att ni i workshop på 

fullmäktige diskuterar kring följande frågor: 

 

Vilka möjligheter och utmaningar har vi i vår kommun för att vara en kommun 

där människor mår väl och trivs? 

Vad ska ingå i vår gemensamma målbild? 

Vad är vår vision? 

 

I workshoppen kommer även Junior advisory board och ledningsgruppen att 

delta. 

 

Samtidigt som vi i Vimmerby kommun arbetar med SLUS görs motsvarande 

arbete på regional nivå, RUS, via Regionförbundet i Kalmar län som ska vara en 

vägvisare för regionens framtidsarbete. Deras analys och förslag på målbild och 

utvecklingsområde bifogas. 

 

Carina Östh 
Näringslivsutvecklar 
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Nuläge Kalmar län 2017

2017-02-28

Nina Öhrn Karlsson & Per Ålind

7



Globala trender som påverkar oss i länet

• GUD — Globalisering, Urbanisering, Digitalisering

• Politisk utveckling inom och utom EU

• Demografisk utveckling, migration

• Klimat, miljö, energi

• Social sammanhållning
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Befolkningen i Kalmar län 2016

• 240 600 invånare 
1 nov. 2016 

• 2,4 % av Sveriges 
befolkning

• Fler äldre, färre yngre 
än rikssnittet

• Ökande 
försörjningskvot: 
färre i arbete ska 
försörja fler äldre
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Befolkningen i Kalmar län, efter inrikes/utrikes födda 2015 

 

Källa: SCB, Folkmängden den 1 november efter ålder och region, 2015 

 

Befolkning, forts.

• Andel av befolkning 
16–64 år i Kalmar län: 
59%

• Andel 16–64 år bland 
utrikesfödda: 74%

• Utrikesfödda minskar 
den demografiska 
försörjnings-kvoten i 
länet
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Förändring i befolkning i Kalmar län, 2000–2015 

 
Källa: SCB

Befolkning, forts.

• Ökande befolkning i länet 
från 2010 och framåt

• Positivt flyttnetto från 
utlandet – stor inflyttning 
från 2010 och framåt

• Negativt flyttnetto inom 
landet – unga och kvinnor 
flyttar från länet

• Negativt födelsenetto –
fler dör än föds i länet
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Befolkningsprognos Kalmar län 2015–2030 

 

Källa: Arbetsförmedlingen, egna beräkningar 

Befolkningsprognos 2015–2030

• Befolkningen i Kalmar län 
2030 beräknas till ca
250 000 personer 

• Minskande befolkning i 
arbetsför ålder

• Andelen äldre ökar 
snabbare än andelen 
unga
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Försörjning av en äldre befolkning

• Demografisk försörjnings-
kvot = personer i arbetsför 
ålder/övriga

• Ekonomisk försörjningskvot=
personer som arbetar/övriga

Senare pension/tidigare 
inträde på arbetsmarknaden

Fler i arbete/färre utanför 
arbetsmarknaden

Inflyttning -> större 
arbetskraft

Försörjningskvoter Kalmar län, 2014–2030 

 

Källa: Arbetsförmedlingens prognos december 2016, egna beräkningar 

1,13

1,32
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Beräknad ekonomisk försörjningskvot Kalmar län, 2014–2030 

 

Källa: Arbetsförmedlingens prognos december 2016, egna beräkningar 

Möjligheter att minska försörjningskvoten

Senare pensionering:
Dubbelt så många i 
åldern 64–69 år 
förvärvsarbetar: 1,24

Fler i arbete: Skillnaden 
i förvärvsfrekvens 
mellan inrikes och 
utrikes födda halveras 
eller sluts
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Pendling mellan länets kommuner

• Andelen pendlare över kommun-
gränsen 2014 skiljer sig kraftigt mellan 
kommunerna

Låg in- och utpendling: Västervik

Hög in- och utpendling: Mörbylånga, i 
viss mån Nybro, Högsby och Mönsterås

Högre utpendling jämfört med 
inpendling: Borgholm, Hultsfred

Hög inpendling jämfört med utpendling: 
Kalmar, Oskarshamn, Vimmerby, 
Emmaboda

Andel inpendlare Andel utpendlare

Blå: låg in-/utpendling, Orange: Hög in-/utpendling
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Pendlingssamband 2013

• Kalmar har starka band till 
omkringliggande kommuner och 
Karlskrona

• Starkt pendlingsstråk mellan 
Kalmar-Oskarshamn p.g.a. 
komplementära arbetsmarknader

• Västervik, Vimmerby och 
Hultsfred har pendlingssamband

• Få starka pendlingssamband över 
länsgräns
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Pendlingssamband 2013, forts.

• Lika stor pendling för kvinnor och män 
i flertalet relationer

• Män utgör en större andel av 
pendlarna på långa sträckor

• Pendlingen bland kvinnor har ökat mer 
än bland män
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Regional tillväxt och näringsliv

• Finanskrisen slog hårt mot 
svensk industri

• Stora effekter i regionen 
p.g.a stor tillverknings-
industri

• Svagare ekonomisk utveck-
ling i länet efter krisen än i 
riket, och svagare än 
utvecklingen före 2009 

• Strukturomvandling pågår 
där de industriarbeten som 
försvinner ersätts av arbeten 
inom bl.a. tjänstesektorn BRP=bruttoregionalprodukt, värdet av 

de varor och tjänster som produceras 
inom länet

Bruttoregionalprodukt i Sverige och Kalmar län, 2000–2014 

 
Källa: SCB
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Antal förvärvsarbetande efter bransch 2014, samt förändring 2007–2014 

 
Källa: SCB, Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS) 

efter näringsgren SNI 2007, år, region och kön, 2014 

Förändring i näringsstruktur 2007–2014

• Totalt sett en ökning av 
antalet sysselsatta med 
580 personer (ca 1%)

• Jord, skog & fiske: + 1300

• Företagstjänster: +2500 

• Tillverkningsindustri: -5000
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Arbetsmarknad

• Kraftigt ökande 
arbetslöshet under 
finanskrisen

• Snabb återgång till 
lägre arbetslöshet 
från 2010 och 
framåt

• Fler utanför 
arbetskraften efter 
finanskrisen?

Arbetslöshet i Sverige och Kalmar län, 2006–2016 

 
Källa: SCB
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Arbetsmarknad, forts.

• Höga ohälsotal i länet 
jämfört med rikssnittet

• Fler i arbetsmarknads-
program, trendbrott  
efter 2009, men 
andelen minskar sedan 
2013

• Tudelning på arbets-
marknaden: låg 
arbetslös-het men 
många i program

Personer med ersättning (helårsekvivalenter) i Sverige och Kalmar län, 2006–2016 

 

Källa: SCB, Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 år som försörjdes med sociala ersättningar och 

bidrag, efter län, 2006–2015 

21



Utbildningsnivå

• Fler personer med låg utbildning 
och färre högutbildade än 
riksgenomsnittet

• Mycket få som inte läser gymnasiet
• Andelen elever med gymnasie-

examen inom 4 år bland de högsta i 
riket

• Lägre andel övergångar från 
gymnasium till högskola, särskilt 
bland män 

-Studier istället för jobb under 
finanskrisen?

Utbildningsnivå i Sverige och Kalmar län, 2015 

 Källa: SCB
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Matchning på arbetsmarknaden

• Stor andel lågutbildad 
arbetskraft och många 
lågkvalificerade arbeten 

Bra matchning

• Kompetensbrist inom flera 
högkvalificerade områden:

-barn- och äldreomsorg 

-hälso- och sjukvård 

-utbildning 

Sämre matchning för 
högutbildad arbetskraft

Matchningsindikator, länsvis samt genomsnitt för Sverige, 2014 

 

Kalmar län

Högt värde = bra 
matchning

Källa: Reglab, SCB
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Klimatpåverkande utsläpp, kg/inv 2014 

 

Källa: mijömål.se 

Klimat och energi

• Relativt stor klimatpåverkan från 
industri och jordbruk i länet

• Länsskillnaderna beror till stor 
del på ett fåtal stora industrier, i 
Kalmar län en cementfabrik

• Stor jordbrukssektor med stor 
animalieproduktion medför en 
hög andel klimatpåverkande 
utsläpp från jordbruk
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Energibalans

• Ökande energi-
användning sedan 
1990, men med 
förnybara bränslen

• Utsläpp av klimat-
påverkande gaser 
minskade med 15 
procent 1990–
2014 

• Stor produktion av 
biobränsle och 
vindkraft i länet

Fossilbränslefri region – hög energianvändning och hög andel förnybar energi 

 

 

Källa: Energibalans Kalmar län 2012  
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Vatten

• Få sjöar och vattendrag innebär 
naturgiven låg tillgång på vatten

• Viktigt att dels säkerställa 
tillgången på vatten, dels 
åstadkomma en effektivare 
hushållning

• Östersjön viktig resurs för flera 
ekosystemtjänster
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Betydelsefullt 
odlingslandskap
Kalmar län har 

• Ett världsarv i kategorin levande 
kulturlandskap

• Bred och djup kompetens inom 
besöksnäring och gröna näringar

• Störst areal av värdefulla ängs- och 
betesmarker i landet

• Möjligheter till unika upplevelser
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Andel med minst treårig eftergymnasial utbildning, 2015

 

Socioekonomiska skillnader mellan kommuner

• Utbildningsnivån kan användas som 
indikator för socioekonomin i en 
kommun (inkomster, sysselsättning, 
hälsa, socialt deltagande, etc)

• Stora socioekonomiska skillnader 
mellan länets kommuner

• Kalmar och Mörbylånga: generellt sett 
betydligt starkare socioekonomi än 
övriga kommuner

• Oskarshamn: stark arbetsmarknad och 
höga inkomster
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Median av disponibel inkomst, 2015 

 

Disponibla inkomster

• Disponibla inkomster 
för länet ligger ungefär 
mitt i en fördelning 
mellan svenska län 
men under rikssnittet

• Samtliga kommuner i 
länet har en lägre 
andel barn och unga i 
ekonomiskt utsatta 
hushåll än rikssnittet

Avser sammanräknad förvärvsinkomst, exkl. 
inkomst av kapital
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Högt socialt deltagande

• Valdeltagande är en 
vanlig indikator på 
deltagande i samhället

• Högt valdeltagande i 
samtliga kommuner i 
länet

• Äldre och personer med 
högre utbildning röstar i 
högre utsträckning än 
andra

Valdeltagande Riksdagsvalet 2014, kommuner i Kalmar län 
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Medellivslängd vid födseln, Kalmar län och kommuner, 2011–2015 

 

God hälsa, men skillnader mellan kommuner

• Medellivslängd ett brett 
mått på folkhälsa

• Medellivslängd för män 
resp. kvinnor i länet 
ungefär i nivå med riket

• Självskattad hälsa i länet 
i nivå med riket

• Stora skillnader mellan 
kommunerna
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Större upplevd trygghet…

BRÅ:s undersökningar 
visar en relativt hög 
upplevd trygghet i Kalmar 
län 

• Färre otrygga utomhus 
under kvällar och nätter

• Färre oroliga för 
misshandel/våldsbrott

• Färre känner sig oroliga 
för att närstående ska 
utsättas för brott

Otrygghet och oro för olika typer av brott, per polisregion, 2014 

 
Källa: BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2015 
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…och lägre utsatthet för brott

• Andelen utsatta för 
egendomsbrott i länet är 
ungefär i nivå med 
riksgenomsnittet

• Andel utsatta för våldsbrott 
är lägre i länet

Utsatthet för våldsbrott och egendomsbrott, andel i respektive 
län/polisregion enligt NTU 2006–2015

 
Källa: BRÅ
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Sammanfattning – utmaningar och lösningar

• Demografins effekter på länets 
försörjningskvot

-Fler utrikesfödda i arbete 

-Inflyttning från övriga landet

-Ökade pendlingsmöjligheter, 
inom och utom länet

-Möjlighet till längre arbetsliv

-Digitalisering, e-hälsa: bättre 
hälsa i högre åldrar

• Näringsliv och kompetens-
försörjning

-Behåll fler studenter efter 
studierna

-Höjd utbildningsnivå/inflyttning 
av utbildade för högre kunskaps-
innehåll i näringslivet 

-Ökad branschspridning i närings-
livet ger bättre jobbmöjligheter 
för högutbildade i länet
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Sammanfattning - möjligheter

• Hög grad av trygghet, närhet, tillit och stöd i vardagen: Vi har goda 
förutsättningar för människor att leva ett bra vardagsliv ha god hälsa

• Styrkeområden inom besöksnäring, skog- och träindustri, livsmedels-
produktion, stor produktion av förnybar energi 

• Digitalisering skapar nya möjligheter för länets befolkning och 
näringsliv 

• Bra grund- och gymnasieskolor, regional tillgång till högre utbildning 
och vidareutbildning under yrkeslivet 

• e-tjänster: framtidsbransch där länet ligger bra till, fenomenet minskar 
geografins betydelse
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RUS-dialog KSAU
feb-apr 2017

Presentation målbild samt förslag prioriterade 

utvecklingsområden 
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Unikt, möjligheter och 

utmaningar i länet
Sammanfattning från dialogrunda med länets 

12 kommuner, landstinget med flera hösten 

2016
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Unikt 1(2)

• Besöksnäringen (ink ALV, Tjust, Glasriket, Visfestivalen)

• Natur/naturvärden (skogen, åar, Blå jungfrun, Öland, etc)

• Kusten/havet/skärgården/kalmarsund

• Kultur/kulturvärden (design, kulturarv, författarskap, världsarv)

• Industriregion/duktiga entrepren./basnäringar/näringslivsklimatet

• Klimat/sol/sommar/solsäkert/växtzon 1

• Närhet/närhet i vardagen/närhet t kontinenten/tillgänglighet

• Historia/historiska miljöer/sevärdheter/arkeologi/Kalmar slott

• Gröna näringen/livsmedelscentrum/livsmedelsprod./bredd

• Gneta-på-anda/attityder/bemötande/uthållighet och envisa

• Boende och livsmiljö/bra boendemiljöer/idylliska samhällen

• Livskvalitet/lugn/trygghet/stabilitet/livsmiljö

Sidan 3
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Unikt 2(2)

• Starka varumärken/unika varumärken

• Bra samverkan/it-samverkan/samarbete/regional samverkan

• Biblioteksverksamheten/bra utlåningsstatistik

• Geografiskt läge –Baltikum, Östersjön/diversif. län/stad o land

• Universitetet/Lnu

• Sveriges äldsta befolkning/andelen äldre/åldrande befolkning

• Nyanlända/växande befolkning/flyktingmottagandet

• Fossilfri kollektivtrafik/åtgärder mot övergödning

• Sveriges bästa hälso- och sjukvård/bra sjukvård

• Äspö

• Negativa unikiteter: Få statliga jobb/saknar länsidentitet/E22

Sidan 4
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Möjligheter 1(2)

• Inflyttning/integration/nya svenskar/nyanlända/återvändare

• Besöksnäringen/vidareutveckling och paketering inom näringen

• Utbildning/Lnu/Bra skolor/höja utbildningsnivån

• Företagande/satellitföretag/utvecklingsmöjligheter inom 

näringslivet/växande småföretag

• Samverkan/ökad samverkan

• Bostäder/attraktiva boendemiljöer/billigt boende/kustnära boende

• Digitalisering/e-hälsa/e-tjänster/digital arbetsmarknad 

• Gröna näringen/livsmedelsproduktion/mattrenden

• Marktillgång/byggnation/gott om plats/exploatera mark

• Kust och insjöar/skärgården/strandnära läge/unik kust

• Infrastruktur/bra kommunikationer/möjligheter till bra infrastruktur

• Livskvalitet/trygghet/rikt liv/hälsofrämjande län

• Natur och kultur
Sidan 5
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Möjligheter 2(2)

• Miljö/gröna vågen 2.0/miljömedvetn medborgare/levande landsb.

• Ny regionindelning/storregion/en region – en röst

• Östersjön/östersjöhandel/östeuropa/hamnar/porten mot öster

• Tillhör biblioteksbältet/regional biblioteksplan

• Naturmiljö nära kontinenten/närhet till Tyskland, Holland, Baltikum

• Skog och mark/skogsråvara/skog som en tillgång för lugn o ro

• Idrottsevenemang/föreningseng./damfotbollen som inspiration

• Bra vård och skola/bästa vård och omsorg/läkarutbildningen

• Kompetensförsörjning/innovationer – life science/fortsätta växa 

där vi är starka

• Länets olikheter – olika möjligheter/mångfald

• Klimatförändring/förorenad mark

• Energiproduktion/hög kompetens inom energiproduktion

• Fint väder

• Urbaniseringen
Sidan 6
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Vilket ledde till följande  

förslag på målbild…
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Sidan 8

Klimat att växa i
Kalmar län har klimat att växa i. Ett gynnsamt kustklimat. 

Ett klimat där människor och företag växer. Ett unikt 

samarbetsklimat – vi välkomnar både besökare och alla 

som vill rota sig här. Tillsammans gör vi det osannolika 

möjligt. Kalmar län – klimat att växa i.

Målbild
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Sidan 9

Omfattar olika typer av klimat

Klimat att växa i
• Välkomnande och öppet klimat

• Bra samarbetsklimat

• Gott näringslivs-/företagsklimat

• Harmoniskt livsklimat

• Nyfiket och lärande klimat

• Naturgivet klimat (solsidan)

… med flera, med flera
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Förslag prioriterade 

utvecklingsområden
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Förslag prioriterade 

utvecklingsområden

• Klimat för hälsa och välbefinnande

• Gott klimat för barn och unga

• Stärkta naturliga samband i  

samhällsplaneringen 

• Fördjupat samarbete mellan näringsliv, 

utbildning och forskning

Sidan 11
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Klimat för 
hälsa & väl-
befinnande

Gott klimat 
för barn och 
unga

Stärkta 
naturliga 
samband i 
samhälls-
planeringen

Fördjupat 
samarbete 
mellan 
näringsliv, 
utbildning & 
forskning

4 prioriterade  utvecklingsområden

3 perspektiv

Kompetens-

försörjning

Internationalisering

Digitalisering

KULTUR

E
K

O
N

O
M

I

MILJÖ

S
O

C
IA

L
T
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Frågor/input:

Anna Carin Pålsson, processledare RUS

070-283 10 56 annacarin.palsson@rfkl.se
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Ärende 

4
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 59 Dnr 2017/000075 007 

Svar på revisionsrapport - Granskning av kultur- och 
fritidsverksamheten Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  godkänna utvecklingsavdelningens redogörelse och förslag på 

åtgärd. 

Att  överlämna skrivelsen som svar till kommunens revisorer. 

 

Protokollsanteckning 

Centerpartiet lämnar in följande protokollsanteckning. 

I enlighet med Centerpartiets motion vill vi påtala nyttan med ett utskott 

underställt kommunstyrelsen som hanterar kultur- och fritidsfrågor  

 

Sammanfattning 

På uppdrag av revisorerna har PwC genomfört en granskning av kultur- och 

fritidsverksamheten. 

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2016 att avveckla kultur- och 

fritidsnämnden och föra över verksamheten till kommunstyrelsen och dess 

förvaltning. Inom kommunstyrelsens förvaltning finns numera en 

utvecklingsavdelning som omfattar kultur- och fritidsenheten. Kultur- och 

fritidsenhetens uppdrag omfattar bland annat fritidsverksamhet, drift av 

kommunala idrotts- och fritidsanläggningar, föreningskontakter och 

föreningsutveckling, bidrag och anslag till studieförbund, 

biblioteksverksamhet och kulturskolans verksamhet. 

 

Revisorerna har i sin riskanalys bland annat uppmärksammat hur före detta 

kultur- och fritidsnämnden hanterat stödet till föreningar. Med anledning av 

organisationsförändringen och gjorda iakttagelser har revisorerna beslutat att 

granska om kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kultur- och 

fritidsverksamheten kan bedömas vara tillräcklig. 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att  godkänna utvecklingsavdelningens redogörelse och förslag på 

åtgärd. 

Att  överlämna skrivelsen som svar till kommunens revisorer. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsverksamheten, Vimmerby 

kommun 

Tjänsteskrivelse, Patrik Kinnbom, utvecklingschef, 2017-02-20 

Arbetsutskottets beslut § 49 2017-02-28 

 

Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 

Kommunfullmäktiges presidium 

 

 

___________________ 
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Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

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

Utvecklingsavdelningen 
AO/PK 

Sida 
1(5)Tjänsteskrivelse 

Datum 

2017-02-20 
Referens 
Diarienummer 
Id 
Idnummer  

Utskott/Nämnd/KF/Styrelse 

Kommunstyrelsen 

Svar revisionens granskning av kultur- och 
fritidsverksamheten 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

- Att godkänna utvecklingsavdelningens redogörelse och förslag på åtgärd. 

- Att överlämna skrivelsen som svar till kommunens revisorer. 

Bakgrund 

På uppdrag av revisorerna har PwC genomfört en granskning av kultur- och 

fritidsverksamheten. 

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2016 att avveckla kultur- och 

fritidsnämnden och föra över verksamheten till kommunstyrelsen och dess 

förvaltning. Inom kommunstyrelsens förvaltning finns numera en 

utvecklingsavdelning som omfattar kultur- och fritidsenheten. Kultur- och 

fritidsenhetens uppdrag omfattar bland annat fritidsverksamhet, drift av 

kommunala idrotts- och fritidsanläggningar, föreningskontakter och 

föreningsutveckling, bidrag och anslag till studieförbund, biblioteksverksamhet 

och kulturskolans verksamhet. 

Revisorerna har i sin riskanalys bland annat uppmärksammat hur före detta 

kultur- och fritidsnämnden hanterat stödet till föreningar. Med anledning av 

organisationsförändringen och gjorda iakttagelser har revisorerna beslutat att 

granska om kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kultur- och 

fritidsverksamheten kan bedömas vara tillräcklig. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Är kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kultur- och

fritidsnämnden tillräcklig?

Granskningen sker baserat på följande revisionskriterier: 

 Kommunallagen

 Gällande interna styrdokument
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Fel! Dokumentvariabel saknas. 
Fel! Dokumentvariabel saknas. 

Sida 
2(5)Tjänsteskrivelse 

Datum 

2017-02-20 
Referens 
«Databas» 
«Diarienr»«Grpnr» 

Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

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

Följande kontrollmål ska besvaras av granskningen: 

 Har kommunstyrelsen fastställt mål för kultur- och fritidsverksamheten?

 Är ansvar och roller för kultur- och fritidsenheten tydliggjorda?

 Sker uppföljning och utvärdering av verksamhetens resultat och kvalitet?

 Sker återrapportering av kultur- och fritidsenhetens verksamhet till

kommunstyrelsen?

 Sker handläggning av bidrag på ett tillfredsställande sätt och med

tillräcklig intern kontroll?

 Finns riktlinjer för uthyrning av idrottsanläggningar och följs dessa?

Har kommunstyrelsen fastställt mål för kultur- och fritidsverksamheten? 

Revisionens bedömning: 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte fastställt verksamhetsmål för kultur- och 

fritidsverksamheten för år 2016, men att det finns verksamhetsmål som beslutades 

av kultur- och fritidsnämnden i samband med upprättandet av budgeten för år 

2016. I intervjuerna beskrivs att verksamhetsmålen är tydliga och att 

verksamheten har kunnat bedrivas i enlighet med dessa. 

Vi ser det som en brist att handlingsplaner till kulturstrategin och biblioteksplanen 

inte behandlats av kommunstyrelsen under år 2016. 

Sammantaget är vår bedömning att kontrollmålet endast delvis är uppfyllt. 

Åtgärd 

Under 2017 kommer det i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott tas fram 

Verksamhetsmål för utvecklingsavdelningen samtliga enheter.  

Specifika handlingsplaner för biblioteksplanen har inte genomförts tidigare i 

någon större skala då tidigare kultur- och fritidsförvaltningen jobbade utefter sin 

verksamhetsberättelse samt de mål som stod i biblioteksplanen. En handlingsplan 

som har genomförts för biblioteksplanen är Mediaplanen för biblioteket, som 

ligger med som bilaga i biblioteksplanen för Vimmerby kommun. 

Personalgruppen på biblioteket kommer successivt under året jobba mer med 

biblioteksplanen samt bibliotekslagen. 

Kulturstrategin i sin nuvarande utformning är inte längre aktuell. Detta som en 

följd av den ekonomiska neddragning samt minskning av personal som 

genomfördes inför 2016. Under 2018 kommer arbetet med en ny kulturstrategi 

genomföras i mån av resurser, som inte finns idag. 
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Fel! Dokumentvariabel saknas. 
Fel! Dokumentvariabel saknas. 

Sida 
3(5)Tjänsteskrivelse 

Datum 

2017-02-20 
Referens 
«Databas» 
«Diarienr»«Grpnr» 

Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

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

Är ansvar och roller för kultur- och fritidsenheten tydliggjorda? 

Revisionens bedömning: 

Vi bedömer att ansvar och roller för kultur- och fritidsverksamheten endast delvis 

är tydliggjorda. Det baserar vi på att den omorganisation som ägt rum lett till en 

otydlighet i förvaltningens kontakter med de förtroendevalda. Samtidigt visar en 

granskning av styrdokumenten att så väl kommunstyrelsens reglemente som 

delegationsordningen har anpassats till den nya organisationen. 

Sammantaget är vår bedömning att kontrollmålet delvis är uppfyllt. 

Åtgärd 

Under 2017 kommer det i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott tas fram 

tydligare riktlinjer för kontakten och processen mellan utvecklingsavdelningen 

och tjänstemännen på utvecklingsavdelningen. En del i detta som redan påbörjats 

är införandet av fasta tider på ksaus möten, som ger möjlighet till längre 

diskussioner i större ärenden. 

Sker uppföljning och utvärdering av verksamhetens resultat och kvalitet? 

Revisionens bedömning: 

Vi bedömer att det delvis sker uppföljning och utvärdering av verksamhetens 

kvalitet. I granskningen har vi hittat exempel på hur uppföljning och utvärdering 

görs.  

Vi ser det som en brist att uppföljningen av verksamhetsmålen i samband med 

delårsrapporten inte omfattar samtliga verksamhetsmål.  

Sammantaget är vår bedömning att kontrollmålet endast delvis är uppfyllt. 

Åtgärd 

Under 2017 kommer det i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott tas fram 

tydligare riktlinjer för kontakten och processen mellan utvecklingsavdelningen 

och tjänstemännen på utvecklingsavdelningen. En del i detta som redan påbörjats 

är införandet av fasta tider på ksaus möten, som ger möjlighet till längre 

diskussioner i större ärenden. 

Sker återrapportering av kultur- och fritidsenhetens verksamhet till 

kommunstyrelsen? 

Revisionens bedömning: 

Vi bedömer att det delvis sker återrapportering av kultur- och fritidsenhetens 

verksamhet till kommunstyrelsen. Vi anser att det kan bero på omorganisationen 

och vill uppmuntra till att utarbeta rutiner för hur kommunstyrelsen löpande ska 
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Sida 
4(5)Tjänsteskrivelse 

Datum 

2017-02-20 
Referens 
«Databas» 
«Diarienr»«Grpnr» 

Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

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

få ta del av information och uppföljning från kultur- och fritidsenhetens 

verksamhet. 

Sammantaget är vår bedömning att kontrollmålet delvis är uppfyllt. 

Åtgärd 

Under 2017 kommer utvecklingsavdelningen tillsammans med politiker i 

kommunstyrelses arbetsutskott tydliggöra rutiner kring återrapportering av 

avdelningens verksamheter. En del i detta som redan påbörjats är införandet av 

fasta tider på ksaus möten, som ger möjlighet till längre diskussioner i större 

ärenden. 

Sker handläggning av bidrag på ett tillfredsställande sätt och med tillräcklig 

intern kontroll? 

Revisionens bedömning: 

Vi bedömer att handläggning av föreningsbidrag sker på ett tillfredsställande sätt 

och med en tillräcklig intern kontroll. Vi grundar vår bedömning på att det finns 

beslutade riktlinjer samt att stickproven visar att handläggningen av bidrag har 

följt riktlinjerna. Samtliga granskade utbetalade bidrag överensstämmer med 

fattade beslut. Det finns en spårbarhet i dokumentationen som innebär att det 

finns underlag till samtliga utbetalningar, att det framgår vem som gjort 

beräkningar i materialet och att utbetalningar både har en konterings- och en 

beslutsattest. 

Sammantaget är vår bedömning att kontrollmålet är uppfyllt. 

Åtgärd 

Ingen åtgärd då kontrollmålet är uppfyllt. På sikt kommer nya regler tas fram. 

Finns riktlinjer för uthyrning av idrottsanläggningar och följs dessa? 

Revisionens bedömning: 

Vi bedömer att det saknas övergripande riktlinjer för uthyrning av 

idrottsanläggningar. Det baserar vi på att det saknas övergripande riktlinjer samt 

att avtal inte har tecknats för Ryttaregården eller för Ceosvallen. Vi bedömer 

vidare att det saknas transparens när det gäller på vilken grund hyressättningen 

sker. 

Vi ser positivt på att avtal tecknats med Vimmerby Hockey avseende ishallen och 

att det pågår ett arbete att få ett avtal till stånd med Vimmerby IF avseende 

Ceosvallen. 

Sammantaget är vår bedömning att kontrollmålet inte är uppfyllt. 
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Datum 

2017-02-20  
Referens 
«Databas» 
«Diarienr»«Grpnr» 

Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

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

Åtgärd 

Arbetet är påbörjat vad gäller att ta fram avtal, riktlinjer och hyressättning för 

kommunala idrotts- och fritidsanläggningar. Med hjälp av den undersökning 

gatukontoret gör av sin personals arbetsuppgifter och tidsåtgång så kommer vi få 

en tydligare bild av resurser och ekonomi. Arbetet sker i dialog med politik och 

de involverade föreningarna. Arbetet leds av kommunens fritidssamordnare. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsverksamheten, Vimmerby 

kommun, 

Beslutet ska skickas till 

Kommunens revisorer 

Patrik Kinnbom, Utvecklingschef 

Anna Olausson, Kultur- och fritidschef 
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SJUKFRÅNVARO VIMMERBY KOMMUN 
2016-11 
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Hela kommunen 
År 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro 7,42% 7,13% 6,80%
Sjukfrånvaro kvinnor 8,27% 7,78% 7,60%

Sjukfrånvaro män 3,61% 4,12% 3,30%
Karensdagar 1,12% 0,83% 0,77%

Korttidsfrånvaro < 14 dagar 2,40% 2,15% 2,09%
15 dagar < 90 dagar 1,34% 1,49% 1,55%

91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 2,54% 2,67% 2,38%
Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 3,01% 2,76% 2,48%

Långtidssjukfrånvaro för män 0,36% 1,80% 1,17%
Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 5,68% 6,08% 5,00%

Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 7,29% 6,40% 6,40%
Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 8,06% 8,08% 7,60%
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Kommunstyrelseförvaltningen 
År 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro 8,74% 8,00% 7,50%
Sjukfrånvaro kvinnor 10,69% 9,45% 8,60%

Sjukfrånvaro män 3,39% 3,99% 1,80%
Karensdagar 1,05% 0,81% 0,72%

Korttidsfrånvaro < 14 dagar 2,73% 2,48% 2,20%
15 dagar < 90 dagar   1,49% 1,58% 1,62%

91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 3,48% 3,14% 2,95%
Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 4,78% 3,41% 3,09%

Långtidssjukfrånvaro för män 0,00% 1,34% 0,00%
Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 3,44% 3,56% 5,40%

Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 9,19% 8,38% 8,60%
Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 9,53% 8,67% 7,00%
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Samhällsbygg och fastighet 
År 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro 10,55% 16,59% 19,90%
Sjukfrånvaro kvinnor 22,75% 30,84% 32,20%
Sjukfrånvaro män 1,09% 2,82% 0,26%
Karensdagar 6,58% 1,92% 2,17%
Korttidsfrånvaro <14 dagar 2,55% 8,39% 5,96%
15 dagar < 90 dagar 0,00% 6,27% 11,76%
91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 0,00% 0,00% 0,00%
Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 0,00% 0,00% 0,00%
Långtidssjukfrånvaro för män 0,00% 0,00% 0,00%
Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 0,00% 4,82% 0,46%
Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 22,52% 30,38% 47,83%
Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 2,14% 9,95% 7,79%

60



Gatukontoret 
År 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro 4,90% 7,39% 0,94%
Sjukfrånvaro kvinnor 4,55% 10,40% 0,00%
Sjukfrånvaro män 5,05% 1,33% 1,12%
Karensdagar 0,67% 0,84% 0,17%
Korttidsfrånvaro <14 dagar 2,46% 1,96% 0,76%
15 dagar < 90 dagar 0,71% 3,74% 0,00%
91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 1,06% 0,86% 0,00%
Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 3,65% 0,91% 0,00%
Långtidssjukfrånvaro för män 0,00% 0,00% 0,00%
Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 2,54% 2,52% 0,00%
Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 3,80% 15,20% 0,00%
Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 6,03% 0,50% 2,20%

61



Kost 
År 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro 13,95% 9,47% 8,14%
Sjukfrånvaro kvinnor 14,53% 9,84% 8,33%
Sjukfrånvaro män 5,67% 3,98% 1,54%
Karensdagar 1,60% 1,09% 0,88%
Korttidsfrånvaro <14 dagar 4,42% 2,91% 2,73%
15 dagar < 90 dagar 3,32% 2,24% 2,32%
91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 4,60% 3,23% 2,19%
Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 4,93% 3,32% 2,21%
Långtidssjukfrånvaro för män 0,00% 0,00% 0,00%
Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 1,96% 5,15% 9,31%
Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 13,30% 9,15% 7,09%
Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 15,94% 10,22% 8,65%
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Lokalvård 
År 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro 7,21% 8,28% 9,58%
Sjukfrånvaro kvinnor 7,35% 8,30% 10,01%
Sjukfrånvaro män 4,76% 7,95% 2,60%
Karensdagar 0,81% 0,78% 0,67%
Korttidsfrånvaro <14 dagar 2,00% 2,72% 1,96%
15 dagar < 90 dagar 0,00% 1,14% 1,73%
91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 4,40% 3,63% 5,21%
Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 4,65% 3,84% 5,29%
Långtidssjukfrånvaro för män 0,00% 0,00% 0,00%
Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 0,00% 5,43% 2,33%
Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 12,38% 12,46% 13,29%
Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 4,77% 6,11% 7,61%
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Räddningstjänsten 
År 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro 0,00% 0,21% 0,00%
Sjukfrånvaro kvinnor 0,00% 0,00% 0,00%
Sjukfrånvaro män 0,00% 0,24% 0,00%
Karensdagar 0,00% 0,07% 0,00%
Korttidsfrånvaro <14 dagar 0,00% 0,14% 0,00%
15 dagar < 90 dagar 0,00% 0,00% 0,00%
91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 0,00% 0,00% 0,00%
Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 0,00% 0,00% 0,00%
Långtidssjukfrånvaro för män 0,00% 0,00% 0,00%
Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 0,00% - 0,00%
Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 0,00% 0,63% 0,00%
Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 0,00% 0,00% 0,00%
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Administrativa avdelningen och överförmyndare 
År 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro 3,01% 2,01% 2,44%
Sjukfrånvaro kvinnor 0,92% 1,41% 1,53%
Sjukfrånvaro män 7,02% 2,91% 4,70%
Karensdagar 0,75% 0,50% 0,56%
Korttidsfrånvaro <14 dagar 2,26% 1,32% 1,68%
15 dagar < 90 dagar 0,00% 0,05% 0,16%
91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 0,00% 0,00% 0,00%
Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 0,00% 0,00% 0,00%
Långtidssjukfrånvaro för män 0,00% 0,00% 0,00%
Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 0,00% 4,57% 4,83%
Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 4,57% 2,30% 1,94%
Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 1,47% 0,84% 2,82%
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Ekonomiavdelningen 
År 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro 1,61% 11,37% 11,43%
Sjukfrånvaro kvinnor 0,00% 14,59% 13,00%
Sjukfrånvaro män 5,33% 1,17% 0,00%
Karensdagar 0,17% 0,25% 0,25%
Korttidsfrånvaro <14 dagar 1,44% 0,56% 0,50%
15 dagar < 90 dagar 0,00% 0,00% 0,00%
91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 0,00% 10,55% 10,66%
Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 0,00% 10,82% 10,66%
Långtidssjukfrånvaro för män 0,00% 0,00% 0,00%
Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 5,92% 0,24% -
Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 0,00% 1,39% 12,17%
Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 0,00% 21,84% 11,20%
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HR-avdelningen 
År 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro 1,19% 1,70% 3,79%
Sjukfrånvaro kvinnor 1,35% 1,48% 3,85%
Sjukfrånvaro män 0,00% 2,73% 3,65%
Karensdagar 0,40% 0,54% 0,76%
Korttidsfrånvaro <14 dagar 0,79% 1,16% 2,56%
15 dagar < 90 dagar 0,00% 0,00% 0,45%
91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 0,00% 0,00% 0,00%
Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 0,00% 0,00% 0,00%
Långtidssjukfrånvaro för män 0,00% 0,00% 0,00%
Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 0,00% 0,35% 8,31%
Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 0,00% 3,44% 2,64%
Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 2,70% 1,21% 2,97%
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Utvecklingsavdelningen 
År 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro 2,31% 1,49% 1,24%
Sjukfrånvaro kvinnor 7,47% 0,95% 0,62%

Sjukfrånvaro män 0,00% 1,82% 1,91%
Karensdagar 0,10% 0,46% 0,30%

Korttidsfrånvaro <14 dagar 2,21% 1,03% 0,94%
15 dagar < 90 dagar 0,00% 0,00% 0,00%

91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 0,00% 0,00% 0,00%
Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 0,00% 0,00% 0,00%

Långtidssjukfrånvaro för män 0,00% 0,00% 0,00%
Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 0,00% - -

Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 0,00% 3,29% 1,06%
Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 3,32% 1,07% 1,40%

68



Biblioteket och museet 
År 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro 18,62% 10,63% 8,75%
Sjukfrånvaro kvinnor 18,62% 10,63% 8,91%

Sjukfrånvaro män - - 4,79%
Karensdagar 2,55% 1,20% 1,45%

Korttidsfrånvaro <14 dagar 4,56% 3,19% 4,32%
15 dagar < 90 dagar 2,05% 0,77% 2,98%

91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 9,46% 5,47% 0,00%
Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 9,46% 5,47% 0,00%

Långtidssjukfrånvaro för män - - 0,00%
Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 9,08% 3,64% 6,43%

Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 0,00% 6,97% 10,88%
Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 34,89% 17,06% 8,38%

69



Kulturskolan och Fabriken 
År 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro 11,28% 10,62% 13,52%
Sjukfrånvaro kvinnor 19,18% 17,70% 25,04%

Sjukfrånvaro män 0,00% 0,00% 0,95%
Karensdagar 0,00% 0,25% 0,45%

Korttidsfrånvaro <14 dagar 0,00% 0,76% 1,35%
15 dagar < 90 dagar 3,23% 1,31% 2,43%

91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 8,03% 8,29% 9,29%
Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 13,69% 13,82% 17,80%

Långtidssjukfrånvaro för män - - 0,00%
Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 0,00% 0,85% 0,67

Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 15,49% 5,33% 1,23%
Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 0,00% 22,51% 31,02%
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UTBETALD SJUKLÖN VIMMERBY KOMMUN 
2016-11 
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Utbetald sjuklön 
2017 2-14 dagar 15-90 dagar Övrig sjuklön Totalt

Hela kommunen        773 345 kr        77 091 kr          85 432 kr 935 868 kr        
Barn- och Utbildning        231 828 kr        29 821 kr          50 918 kr 312 567 kr        
Kommunstyrelsen        113 724 kr        16 077 kr            6 544 kr 136 344 kr        
Socialförvaltningen        427 793 kr        31 194 kr          27 970 kr 486 957 kr        

2016 2-14 dagar 15-90 dagar Övrig sjuklön Totalt
Hela kommunen    7 081 441 kr      592 170 kr        536 075 kr 8 209 686 kr     

Barn- och Utbildning    2 188 505 kr      200 251 kr        186 085 kr 2 574 842 kr     
Kommunstyrelsen    1 049 191 kr        86 942 kr        105 085 kr 1 241 217 kr     
Socialförvaltningen    3 797 974 kr      302 001 kr        239 153 kr 4 339 128 kr     
Räddningstjänsten          29 332 kr                 -   kr                   -   kr 29 332 kr          

Kultur och fritid          16 439 kr          2 976 kr            5 752 kr 25 168 kr          
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ANTAL ANSTÄLLDA VIMMERBY KOMMUN 
2016-11 
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Hela Kommunen 
2017 2016 2015 2014

Årsarbetare 1203 1201 1161 1146
Tillsvidareanställda 1314 1314 1271 1264

Tillsvidareanställda heltid 839 827 789 757
Vikarier 66 58 82 102

AVA 78 57 69 64
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MERTID/ÖVERTID VIMMERBY KOMMUN 
2016-11 
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Hela Kommunen 

2017 2016 2015 2014
Arbtid enl avtal 446317 2661308 2325939 2277976

Övertid 1039 13111 11260 12246
%Övertid 0,2% 0,5% 0,5% 0,5%

Mertid 1353 13973 14785 15966
% Mertid 0,3% 0,5% 0,6% 0,7%
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Barn- och utbildningsförvaltningen 

2017 2016 2015 2014
Arbtid enl avtal 181254 1043525 922253 946524

Övertid 200 3402 3240 3116
%Övertid 0,1% 0,3% 0,4% 0,3%

Mertid 562 6250 6428 7393
% Mertid 0,3% 0,6% 0,7% 0,8%
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Kommunstyrelseförvaltningen 

2017 2016 2015 2014
Arbtid enl avtal 64839 397954 260725 217442

Övertid 223 2190 592 673
%Övertid 0,3% 0,6% 0,2% 0,3%

Mertid 280 1933 1411 1479
% Mertid 0,4% 0,5% 0,5% 0,7%
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Socialförvaltningen 

2017 2016 2015 2014
Arbtid enl avtal 198338 1203722 1016458 863192

Övertid 600 7090 6553 6678
%Övertid 0,3% 0,6% 0,6% 0,8%

Mertid 510 5761 5581 5946
% Mertid 0,3% 0,5% 0,5% 0,7%
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Ärende 

5
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-27 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KF § 38 Dnr 2017/000140  Kod 109 

Interpellation till socialnämndens ordförande Eva 
Berglund (S) om integrationsprojekt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till social-

nämndens ordförande Eva Berglund (S) och att svar lämnas vid näst-

kommande sammanträde 2017-03-27. 

 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellation inlämnad av Anneli 

Jakobsson (SD) om integrationsprojekt i Vimmerby kommun. För 

närvarande pågår ett arbetsmarknadsprojekt i Vimmerby som riktar sig mot 

utländska kvinnor. Anneli Jakobsson (SD) ställer följande frågor: 

 

Hur många deltar i detta projekt och hur finansieras projektet? 

 

Är det för alla utrikesfödda kvinnor i Vimmerby kommun eller är det endast 

för nyanlända? 

 

Varför kan ni inte ordna ett projekt där både män och kvinnor kan delta för 

att uppnå en så jämna könsfördelning som möjligt? 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 55574 

 

Beslutet skickas till 

Eva Berglund (S) 

Socialnämnden 

 

______________________________________ 
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Ärende 

6
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-27 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KF § 37 Dnr 2017/000147  Kod 109 

Interpellation om arbetssituationen i förskoleverksam-
heten ställd till Lis-Astrid Andersson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson (S) och att svar 

lämnas vid nästkommande sammanträde 2017-03-27. 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellation inlämnad av Lars 

Johansson (V) ställd till Lis-Astrid Andersson (S) angående arbetssituationen 

inom förskolan. Av interpellationen framgår att arbetssituationen i 

förskolorna i Vimmerby kommun har under lång tid varit mycket pressad 

med stora barngrupper och många barn per personal. Med anledning av detta 

ställer Lars Johansson (V) två frågor: 

 

Hur ska barn- och utbildningsnämnden agera för att ge vettiga arbets-

förhållanden för personalen inom förskola och kunna rekrytera den 

kompetens som behövs? 

 

Kommer den nuvarande majoriteten att skjuta till tillräckligt med resurser till 

förskoleverksamheten för att kunna bemanna de nyöppnade avdelningarna 

som planeras? 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation ställd av Lars Johansson (V), Id 55691 

 

Beslutet skickas till 

Lis-Astrid Andersson 

Barn- och utbildningsnämnden      

 

______________________________________ 
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Ärende 

7
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Ärende 

9
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KOMMUNSTYRELSENS ÅTERREDOVISNING 2017-03-27  
SAMHÄLLSBYGGNAD OCH UTVECKLING 

Dnr 2017/007/007, Id 55874 89



Återredovisningen 
▪ Enligt 3 kap 15 § kommunlagen skall nämnderna redovisa till 

fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige 
har lämnat till dem.  

▪ Nämnderna ansvarar för sin verksamhet inför fullmäktige. 

▪ För att underlätta fullmäktiges möjlighet att följa upp fattade 
beslut lämnade till nämnderna har kommunstyrelseförvaltningen 
sedan många år för ett särskilt register.  
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Återredovisningen 
▪ Arbetet med register var 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. 

▪ Registret blir allmän offentlig handling och görs tillgängligt bland 
annat för fullmäktiges ordförande.  

▪ Det är också ett stöd för nämndsordföranden och förvaltnings-
chefen att se en sammanställning av uppdrag som åvilar 
nämnden.  
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Beskrivning av uppdrag 
▪ Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat register över 

fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen och övriga nämnder 
från och med uppdrag lämnade år 2008. Registren är förda per 
år och uppdelade på politiska organ.  

▪ Motioner och medborgarförslag som remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning är ej med i registren då särskild 
redovisning görs i enlighet med kommunallagen vad gäller 
dessa ärenden. 

▪ Medborgarförslag med förenklad hantering finns med då de får 
sin slutgiltiga behandling av styrelsen eller nämnden. 
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Beskrivning av uppdrag 
▪ Fullmäktiges presidium ville att kommunstyrelsen gör 

återredovisning uppdelat så att styrelsen lämnar återredovisning 
fyra gånger per år.  

 

▪ Återredovisningen ska vara uppdelad på  

▪ styrning-ledning (klassiska KS-frågor) 

▪ samhällsbyggnad-utveckling 
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Återredovisning samhällsbyggnad-utveckling 
▪ Fullmäktiges presidium har velat få sammanställning och 

genomgång av uppdragen lämnade till kommunstyrelsen under 
2015 och 2016 då de flesta uppdragen lämnas till kommun-
styrelsen. 

▪ Uppdelning har gjorts och vid dagens sammanträde redovisas 
hur uppdrag lämnade inom området samhällsbyggnad-
utveckling har hanterats. 

▪ De ärenden som är helt klara är grönmarkerade i rubriken. Där 
finns beslut och åtgärderna är verkställda och klara. 

▪ De ärenden som är under beredning och som av olika skäl ej är 
beslutade eller verkställda är rödmarkerade i rubriken. 
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UPPDRAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
UNDER 2015 
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Uppdrag till KS att utreda GC-väg i 
Frödinge 
▪  KF § 37, 2015-02-23, dnr 2013/227 
▪ Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda alternativa lösningar 

och kostnader för byggande av gång- och cykelväg mellan östra och 
västra Frödinge. 

▪ Fullmäktige beslutade 2017-01-30, KF § 13 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 för byggnation av GC-vägen finansieras genom 
investeringsbudgeten och beslutas om i särskild ordning då 
finansiering saknas i nuvarande budget.  
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Uppdrag till KS om hastighetsplan 
▪ KF § 40, 2015-02-23, dnr 2014/234 
▪ KF beslutade att återremittera hastighetsplanen ”Rätt fart i 

staden”.  

▪ Ärendet var uppe på KS sammanträde 2015-06-16, KS § 246 
där beslutet blev att skicka planen till partigrupperna för 
yttranden senast 2015-09-01. Inga synpunkter har kommit in. 

▪ KF antog planen 2015-11-23, KF § 271. 

▪ Hastighetsplanen har ej effektuerats än, men förvaltningen 
jobbar med frågan. 
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Uppdrag till KS om lekfull gångväg mellan 
ALV och centrum 
▪ KF § 71, 2015-03-30, dnr 2014/137 
▪ KF beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta 

vidare med frågan om lekfull gångväg inom projekt ”Vackra 
Vimmerby”.  

▪ Inga åtgärder är vidtagna än, men ärendet är under beredning.  
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Uppdrag till KS om att locka fler besökare 
till Vimmerby 
▪ KF § 72, 2015-03-30, dnr 2014/138 
▪ KF beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta 

vidare med frågan inom projekt ”Vackra Vimmerby” och att 
Astrid Lindgrens Näs kopplas in som sakkunnig för att 
säkerställa skyltarnas kvalitet och lämplighet.  

▪ Hänvisningsskyltar är framtagna och ska sättas upp i Vimmerby 
stad inom kort, men några skyltar med citat finns ej framtagna 
än.  
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Uppdrag till KS om trafikövningsplats 
▪ KF § 101, 2015-04-27, dnr 2015/33 
▪ KS har fått uppdrag att medverka till att dialogen mellan ALV, 

kommunen och Vimmerby Trafikskola fortsätter så att 
verksamhetens avslutning på trafikövningsplatsen blir rimlig och 
acceptabel för trafikskola samt uppdrag att föreslå Trafikverket 
alternativa lokaler för genomförande av körkortsprov. 

▪ KS har också fått i uppdrag till att medverka till att en ny plats 
för fortsatt halkbaneverksamhet blir möjlig i dialog med 
trafikskolan. 

▪ Arbete med att hitta en lösning för ny trafikövningsplats pågår 
och kontakter hålls fortlöpande med Vimmerby Trafikskola. 
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Uppdrag till KS om organisation för gata 
och park 
▪ KF § 164, 2015-06-22, dnr 2015/77 
▪ KS har fått i uppdrag att genomföra ny organisation för gata och 

park utifrån inriktningsbeslutet om att Vimmerby Gatuproduktion 
AB läggs ned. 

▪ KS fick 2015-09-08, KS § 303 information om att ny gatuchef 
anställts. I övrigt håller förvaltningen på att arbeta med 
genomförandet. 

▪ Vimmerby Gatuproduktion AB är numera upplöst och har 
uppgått i Vimmerby kommun Förvaltnings AB genom besked 
från Bolagsverket. 
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Uppdrag till KS om stängsel utmed 
Lundgatan 
▪ KF § 218, 2015-09-28, dnr 2015/288 
▪ KF beslutade att överlåta medborgarförslaget om stängsel 

utmed Lundgatan till KS för förenklad hantering. Det innebär att 
KS fattar beslutet istället för KF. 

▪ KS beslutade 2015-11-17, KS § 399 att remittera ärendet till 
samhällsbyggnadsavdelningen för beredning. 
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Uppdrag till KS om trafiksäkerhetsåtgärder 
▪ KF § 223, 2015-09-28, dnr 2015/357 
▪ KF beslutade att överlåta medborgarförslaget till KS för förenklad 

hantering. Det innebär att KS fattar beslutet istället för KF. 

▪ KS beslutade 2015-11-17, KS § 397 att remittera ärendet till 
samhällsbyggnadsavdelningen för beredning.  

▪ Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-19, KS § 159 

▪ att tillstyrka medborgarförslaget om att göra korsningen 
Ringvägen/Olle Persgatan säkrare genom att den skymmande 
häcken vid fastigheten Almen 6 beskärs. 

▪ att avslå medborgarförslag om att markera cykelväg mellan Nedre 
Drottninggatan och Järnvägsallén. 
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Uppdrag till KS om ändring av parkerings-
tider vid Stadshuset 
▪ KF § 250, 2015-10-19, dnr 2015/417 
▪ KF beslutade att överlåta medborgarförslaget till KS för 

förenklad hantering. Det innebär att KS fattar beslutet istället för 
KF.  

▪ Samhällsbyggnadsavdelningen har berett ärendet. 

▪ KS beslutade 2015-12-15, KS § 446 att avslå 
medborgarförslaget. 
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Uppdrag till KS om att rensa Lillån 
▪ KF § 268, 2015-11-23, dnr 2015/295 
▪ KF beslutade att uppdra åt KS att låta rensa Lillån. 

▪ Rensningen av Lillån är inte påbörjad än. Planen var att det 
skulle påbörjas i september och avslutas i oktober 2016, men 
pga föreläggandet från miljö- och byggnadsnämnden om 
sanering av gummigranulatet kan rensningen ej göras förrän 
frågan om sanering är löst.  

▪ Medel för rensning finns med i investeringsbudgeten för 2017.  
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Uppdrag till KS om sänkt hastighet på 
Rönnbärsgatan och Badhusgatan 
▪ KF § 290, 2015-11-23, dnr 2015/480 
▪ KF beslutade att överlåta medborgarförslaget till KS för 

förenklad hantering. 

▪ KS beslutade 2016-01-12, KS § 8 att remittera ärendet till 
samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande 
av förslag till beslut. 

▪ Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-19, KS § 162 

▪ att avslå medborgarförslag om sänkt hastighet på 
Rönnbärsgatan och Badhusgatan till 30 km/h. 
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Uppdrag till KS om avstängning av 
Rönnbärsgatan och Badhusgatan nattetid  
▪ KF § 291, 2015-11-23, dnr 2015/479 
▪ KF beslutade att överlåta medborgarförslaget till KS för 

förenklad hantering.  

▪ KS beslutade 2016-01-12, KS § 9 att remittera ärendet till 
samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande 
av förslag till beslut. 

▪ Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-19, KS § 161 

▪ att avslå medborgarförslag om avstängning av Rönnbärsgatan 
och Badhusgatan för nattrafik mellan kl. 22:00- 06:00. 
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Uppdrag till KS om att det behövs skydd 
mot regn vid en busstation i Södra Vi 
▪ KF § 316, 2015-12-14, dnr 2015/489 
▪ KF beslutade att överlåta medborgarförslaget till KS för 

förenklad hantering. Det innebär att KS fattar beslutet istället för 
KF.  

▪ KS beslutade 2016-01-12, KS § 11 att remittera ärendet till 
samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande 
av förslag till beslut. 

▪ KS beslutade att avslå medborgarförslaget då det är en fråga 
för Trafikverket och KLT, KS § 192, 2016-05-10. 
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Uppdrag till KS om att det behövs ett 
övergångsställe vid Vimmerbyallén 
▪ KF § 317, 2015-12-14, dnr 2015/490 
▪ KF beslutade att överlåta medborgarförslaget till KS för 

förenklad hantering.  

▪ KS beslutade 2016-01-12, KS § 10 att remittera ärendet till 
samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande 
av förslag till beslut. 

▪ KS beslutade 2016-04-19, KS § 160 att avslå 
medborgarförslaget. 
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UPPDRAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
UNDER 2016 
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Uppdrag till KS att besluta om 
medborgarförslag om hundrastgård 

▪ KF § 48, 2016-02-29,  dnr 2016/149 
▪ Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att bereda och fatta beslut i 

ärendet. 

▪ KSAU beslutade 2016-03-21 

▪ att remittera ärendet till samhällsbyggnadsavdelningen för 
beredning och framtagande av förslag till beslut.   

▪ att ärendet är kommunstyrelsen tillhanda senast 2016-08-31. 

▪ Ärendet är under beredning. 
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Uppdrag till KS att besluta om medborgar-
förslag om bättre golv i idrottshall Södra Vi 

▪ KF § 53, 2016-02-29, dnr 2016/157 
▪ Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att bereda och fatta beslut i 

ärendet. 

▪ Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-23 att medborgarförslaget 
är bifallet med motiveringen att golvet i sporthallen i Södra Vi 
har fått nytt ytskikt under våren 2016. 

▪ Ärendet är avslutat och verkställt. 
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Uppdrag till KS att besluta om medborgar-
förslag om grillplatser mm i Källängsparken 

▪ KF § 54, 2016-02-29, dnr 2016/158 
▪ Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att bereda och fatta beslut i 

ärendet. 

▪ Arbetsutskottet beslutade 

▪ att remittera ärendet till samhällsbyggnadsavdelningen för 
beredning och framtagande av förslag till beslut.   

▪ att ärendet är kommunstyrelsen tillhanda senast 2016-08-31. 

▪ Ärendet är under beredning. 
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Uppdrag till KS att besluta om medborgarförslag 
om lampor på gångbana Brunnsparken  

▪ KF § 55, 2016-02-29, dnr 2016/159 
▪ Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att bereda och fatta beslut i 

ärendet. 

▪ KSAU beslutade att remittera ärendet till samhällsbyggnads-
avdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut.    

▪ KS beslutade 2017-01-10, KS § 9, att bifalla medborgarförslaget 
och att anläggning av gatlampor finansieras genom 
investeringsbudgeten och beslutas om i särskild ordning då 
finansiering saknas i nuvarande budget. Finns ej med i budget 
2017. 
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Uppdrag till KS att besluta om medborgar-
förslag om carport i Storebro  

▪ KF § 182, 2016-06-27, dnr 2016/391 
▪ Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att bereda och fatta beslut i 

ärendet. 

▪ KSAU beslutade 2016-10-31, § 240 att remittera 
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsavdelningen för 
beredning och framtagande av förslag till beslut 

▪ att samhällsbyggnadsavdelningen ger Vimarhem AB möjlighet 
att yttra sig i frågan.  

▪ Ärendet är under beredning. 
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Uppdrag till KS om iordningställande av 
läktare på Ceosvallen 
▪ KF § 197, 2016-09-26 Dnr 2016/000429 

 
▪ Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag att avsätta 729 tkr till åtgärder 
beträffande läktare på Ceosvallen i 2017 års budget, enligt 
finansiering nedan. Avtal kan därefter skrivas med Vimmerby IF. 

▪ Ärendet är under beredning och miljö- och byggnadsnämnden 
har 2017-02-10 beslutat om bygglov och startbesked för 
läktaren. 

 

116



Uppdrag till KS om åtgärder på Ceosvallen, 
bl.a. granulat från konstgräsplanen 
▪ KF § 198, 2016-09-26 Dnr 2016/000228  

▪ Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag 

▪ att avsätta 932 tkr till åtgärder beträffandegranulat och andra 
kvarvarande arbeten på Ceosvallen i 2016 års budget. Detta för 
att få en säker miljö på och omkring Ceosvallen. 

▪ Miljö- och byggnadsnämnden har 2017-02-14 har förelagt 
kommunen om tillsyn av konstgräsplanen. Planerade åtgärder 
har därför ej ännu genomförts, men förvaltningen jobbar med 
detta. 
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Uppdrag till KS att besluta om medborgar-
förslag om vattenflödet i Kungsparken 
▪ KF § 201, 2016-09-26 Dnr 2016/000401 

 

▪ Kommunfullmäktige beslutade att överlåta till kommunstyrelsen 
att bereda och fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

▪ Arbetsutskottet beslutade 2016-10-31 att remittera ärendet till 
samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och förslag till 
beslut. 

▪ Ärendet är under beredning. 
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Uppdrag till KS att besluta om 
medborgarförslag om säkrare korsning 
▪ KF § 202, 2016-09-26 Dnr 2016/412 

 
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen 
att bereda och fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

▪ Arbetsutskottet beslutade 2016-10-31 att remittera ärendet till 
samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och förslag till 
beslut.  

▪ Ärendet är under beredning. 
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Uppdrag till KS att beslut om medborgar-
förslag om trafiksituationen i Vimmerby 
▪ KF § 218, 2016-10-24 Dnr 2016/524 
▪ Kommunfullmäktige beslutade att överlåta medborgarförslaget 

till kommunstyrelsen för att bereda och fatta beslut i 
föreliggande medborgarförslag.  

▪ Arbetsutskottet beslutade 2016-12-12 att remittera 
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsavdelningen för 
beredning och framtagande av förslag till beslut.  

▪ Ärendet är under beredning.  
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Sammanställning 

▪ KS har under 2015 fått 14 uppdrag som berör kommun-
styrelsens verksamhetsområde samhällsbyggnad-utveckling, 
varav 8 är beslutade och verkställda. 

▪ KS har under 2016 fått 10 uppdrag som berör kommun-
styrelsens verksamhetsområde samhällsbyggnad-utveckling, 
varav 2 är beslutade och verkställda. 

 

▪ Totalt är 10 av 24 uppdrag beslutade och verkställda, 42 %. 
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Sammanställningen gjord av kanslijurist Therese Jigsved  

2017-02-22 
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Register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna 2016 

 

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 för 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 2009-04-17, § 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 för 

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. 
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Kommunstyrelsen 
 

KF § 48, 2016-02-29 Dnr 2016/149  Kod 109 

Medborgarförslag om att upprätta en hundrastgård – förenklad hantering 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 

fatta beslut i föreliggande medborgarförslag. 
 

 
KF § 53, 2016-02-29   Dnr 2016/157  Kod 109  

 

Medborgarförslag om bättre golv i idrottshallen i Södra Vi – förenklad 
hantering  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 

fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

 

 
KF § 54, 2016-02-29  Dnr 2016/158  Kod 109  
 
Medborgarförslag om fler grillplatser, stolar och bord i Källängsparken – 
förenklad hantering  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 

fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

 

 
KF § 55, 2016-02-29 Dnr 2016/159   Kod 109  
 
Medborgarförslag om att det behövs belysning utmed gångbanan vid 
Brunnsparken i Södra Vi – förenklad hantering  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 

fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  
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KF § 63, 2016-03-21  Dnr 2016/072   Kod 109  
 
Motion om tillsättande av en fullmäktigeberedning för upprättande av 
integrationsstrategi  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen till kommunstyrelsen 

med motiveringen att båda motionerna om integrationsstrategi ska behandlas 

samtidigt.  
 

 
KF § 148, 2016-05-30  Dnr 2016/345   Kod 109  
 

Medborgarförslag om kolonilotter på området höger om Lundgatan – 
förenklad hantering  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 

fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

 
 
KF § 182    Dnr 2016/391  Kod 109  
 
Medborgarförslag om carport i Storebro centrum – förenklad hantering  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 

fatta beslut i föreliggande medborgarförslag. 
 

 
KF § 194, 2016-09-26 Dnr 2016/000395 
 
Förslag gällande uthyrning av svartfiber 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta 

förslagen taxa för svartfiber och hyra av nod att kommunen inom ramen för 

ITSAM-avtalet tecknar separat tilläggsavtal med kommunalförbundet gällande 

svartfiberuthyrning 
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KF § 196, 2016-09-26 Dnr 2016/000430  Kod 047 

 
Hantering av statligt anslag för flyktingmottagande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att delegera till kommunstyrelsen att besluta om beloppsmässiga ändringar som 

sker inom befintliga önskemål upp till totalbeloppet 9,3 miljoner kronor,  

att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fond för integration ska beviljas 

eller avslås, beroende på vad den fortsatta utredningen visar.  

 

 

KF § 197, 2016-09-26 Dnr 2016/000429  Kod 821 
 

Iordningställande av läktare på Ceosvallen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avsätta 

729 tkr till åtgärder beträffande läktare på Ceosvallen i 2017 års budget, enligt 

finansiering nedan. Avtal kan därefter skrivas med Vimmerby IF. 

 

 

KF § 198, 2016-09-26 Dnr 2016/000228  Kod 829 
 

Kvarvarande åtgärder på Ceosvallen, bl.a. granulat från konstgräsplanen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avsätta 932 tkr till åtgärder beträffandegranulat och andra kvarvarande arbeten 

på Ceosvallen i 2016 års budget. Detta för att få en säker miljö på och omkring 

Ceosvallen. 
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KF § 201, 2016-09-26 Dnr 2016/000401  Kod 109 
 
Medborgarförslag om att återställa vattenflödet i bäcken i Kungsparken, 
Vimmerby 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 

fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

 

 

KF § 202, 2016-09-26 Dnr 2016/412  Kod 109 
 
Medborgarförslag om säkrare korsning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 

fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

 

 

KF § 203, 2016-09-26 Dnr 2016/424  Kod 109 
 
Medborgarförslag om att ge ut ett informationsblad 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 

fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

 

 

KF § 218, 2016-10-24 Dnr 2016/524  Kod 109 

 

Medborgarförslag om trafiksituationen i Vimmerby  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för att bereda och fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  
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KF § 278, 2016-12-19 Dnr 2016/000036   Kod 041 
 
Korrigering av taxor och avgifter efter återremiss i fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får återkomma med förslag 

om det som behöver läggas till i taxan. 

 
 

 

 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
Inga uppdrag till barn- och utbildningsnämnden under 2016. 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Inga uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden under 2016. 
 

 

Socialnämnden 
Inga uppdrag till socialnämnden under perioden 2016. 

 

 

Valnämnden 
Inga uppdrag till valnämnden under perioden 2016. 
 

 

Överförmyndare 
Inga uppdrag till överförmyndare under 2016. 
 

 

_____ 
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Till styrelsen/samtliga nämnder/överförmyndaren 

 

 

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 nämndernas återredovisning.  

 

Redovisningen skall bland annat omfatta information om verkställandet av de uppdrag 

som fullmäktige beslutat om men även information 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 fått verksamhet från tidigare samhällsbyggnadsnämnden och kul-

tur- och fritidsnämnden behöver kommunstyrelsen lämna redovisning vid varje tillfälle 

uppdelat på lednings- och styrfunktionen vid ena tillfället och verksamhetsfrågor från 

samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen vid det andra tillfället. 

 

Redovisningen bör vara max 10 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 
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Plan för nämndernas återredovisning till fullmäktige 2017 
 

 

Fullmäktiges sammanträde den 27 februari 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 27 mars 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.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2016-11-14 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KSAU § 252 Dnr 2016/000112 008 

Vimmerby-Mukono breddningsprojekt 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att styrgruppen består av Tomas Peterson (M), Lennart Nygren (S) och 

Ingela Nilsson Nachtweij (C). 

 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet 2016-11-08 beslutade kommunstyrelsen att godkänna 

fortsatt kommunalt partnerskap mellan Vimmerby kommun och Mukono 

kommun. I samma beslut delegerades arbetsutskottet mandat att utse 

politiska företrädare till styrgrupp samt kommande resa till Mukono. 

Vid dagens sammanträde diskuteras deltagare i styrgruppen samt 

möjligheten till politisk närvaro vid kommande resa till Mukono i december.  

Förslag till beslut 

Helen Nilsson (S) nominerar Lennart Nygren (S) till styrgruppen. 

Tomas Peterson (M) nominerar sig själv till styrgruppen. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) nominerar sig själv till styrgruppen.      

Beslutsunderlag 

Avtal med ICLD om breddningsprojekt, Id 52407. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-19, KSAU § 130. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-08-29, KSAU § 177. 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2016-09-29, Id 53236 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 216 2016-10-31 

 

Beslutet skickas till 

Lennart Nygren (S) 

Tomas Peterson (M) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Therese Jigsved, kanslijurist 

__________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-10-31 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KSAU § 216 Dnr 2016/000112 008 

Vimmerby-Mukono breddningsprojekt 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  godkänna fortsatt kommunalt partnerskap mellan Vimmerby 

kommun och Mukono kommun med barnkonventionen som 

grund. 

att  uppdra åt projektledare Peter Knutsson och samordnare 

Therese Jigsved att ta fram ansökningar för ett längre 

samarbete mellan Vimmerby kommun och Mukono kommun 

utifrån det resultat som breddningsprojektet kommer fram till. 

att  utse en styrgrupp.  

 

Sammanfattning 

Mukono kommun i Uganda och Vimmerby kommun har sedan 2007 

samarbetat inom ramen för kommunala partnerskap som finansieras av 

ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati) som finns i Visby. Under 

hela samarbetsperioden har barnkonventionen och ungas rättigheter varit ett 

gemensamt tema. Flera projekt har genomförts och det senaste avslutades 

under 2013. 

Kommunalt Partnerskap är en SIDA-finansierad samarbetsform som genom 

resultatinriktade projekt ska bidra till att stärka det lokala självstyret och den 

lokala demokratin, och därigenom bekämpa fattigdomen. Till grund för 

programmet ligger den av regering och riksdag antagna policyn Politik för 

Global Utveckling (PGU), där vikten av ett brett deltagande och nya aktörer 

i Sveriges internationella samarbete betonas. PGU framhåller partnerskap, 

till exempel i form av kommunala partnerskap, som ett strategiskt sätt att dra 

nytta av den svenska resursbasen och svenskt kunnande för att skapa 

ömsesidigt givande relationer med andra länder. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Patrik Kinnbom, utvecklingschef, Anna 

Olausson, kultur- och fritidschef samt Anders Degerman, enhetschef 

folkhälsa, i ärendet.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-10-31 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendet diskuteras angående föreliggande förslag på deltagare i styrgruppen.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  godkänna fortsatt kommunalt partnerskap mellan Vimmerby 

kommun och Mukono kommun med barnkonventionen som 

grund, 

att  uppdra åt projektledare Peter Knutsson och samordnare 

Therese Jigsved att ta fram ansökningar för ett längre 

samarbete mellan Vimmerby kommun och Mukono kommun 

utifrån det resultat som breddningsprojektet kommer fram till. 

att  tidigare utsedd styrgrupp, Tomas Peterson (M), Peter Högberg 

(S) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) utses att vara styrgrupp 

även för det fortsatta samarbetet. 

 

Beslutsunderlag 

Avtal med ICLD om breddningsprojekt, Id 52407. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-19, KSAU § 130. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-08-29, KSAU § 177. 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2016-09-29, Id 53236 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Therese Jigsved, kanslijurist 

__________________ 
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Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 
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Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0  

 
 
Administrativa avdelningen 
Therese Jigsved 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(4) 

Datum 
2016-09-29  

Referens 
VIMKS 2016/000112/008  

 Id 
53236  
 

 
 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunstyrelsen 

 

Vimmerby - Mukono breddningsprojekt 2016 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna fortsatt kommunalt partnerskap mellan Vimmerby kommun och 

Mukono kommun med barnkonventionen som grund, 

att uppdra åt projektledare Peter Knutsson och samordnare Therese Jigsved att ta 

fram ansökningar för ett längre samarbete mellan Vimmerby kommun och 

Mukono kommun utifrån det resultat som breddningsprojektet kommer fram till 

och 

att tidigare utsedd styrgrupp, Tomas Peterson (M), Peter Högberg (S) och Ingela 

Nilsson Nachtweij (C) utses att vara styrgrupp även för det fortsatta samarbetet. 

 

Sammanfattning och bakgrund 

Mukono kommun i Uganda och Vimmerby kommun har sedan 2007 samarbetat 

inom ramen för kommunala partnerskap som finansieras av ICLD (Internationellt 

centrum för lokal demokrati) som finns i Visby. Under hela samarbetsperioden 

har barnkonventionen och ungas rättigheter varit ett gemensamt tema. Flera 

projekt har genomförts och det senaste avslutades under 2013.  

 

Kommunalt Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som genom 

resultatinriktade projekt ska bidra till att stärka det lokala självstyret och den 

lokala demokratin, och därigenom bekämpa fattigdomen. Till grund för 

programmet ligger den av regering och riksdag antagna policyn Politik för Global 

Utveckling (PGU), där vikten av ett brett deltagande och nya aktörer i Sveriges 

internationella samarbete betonas. PGU framhåller partnerskap, till exempel i 

form av kommunala partnerskap, som ett strategiskt sätt att dra nytta av den 

svenska resursbasen och svenskt kunnande för att skapa ömsesidigt givande 

relationer med andra länder.  

Sverige har en lång tradition av lokalt självstyre och de svenska kommunerna har 

ansvar för en stor del av samhällsservicen. Svenska kommuner har därmed 

värdefulla kunskaper och erfarenheter att dela med sig av till kommuner i 

utvecklingsländer. Genom samarbetet kan de svenska kommunerna även få nya 

verktyg och erfarenheter för att utveckla den egna verksamheten. Kommunala 

Partnerskapsprojekt syftar till kapacitetsutveckling på organisationsnivå. 
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Administrativa avdelningen 
Therese Jigsved 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
2(4) 

Datum 
2016-09-29  

Referens 
VIMKS 2016/000112008  
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Kommunstyrelsen behandlade frågan om partnerskap mellan Vimmerby och 

Mukono vid sammanträdet 2015-03-10, KS § 110 varvid kommunstyrelsen 

beslutade 

 

att  godkänna fortsätt samarbete med Mukono kommun i Uganda genom 

kommunalt partnerskap, 

 

att  uppdra åt administrativa avdelningen att i samråd med berörda parter 

färdigställa projektansökan gällande fortsatt samarbete mellan Vimmerby 

kommun och Mukono kommun i Uganda med barnkonventionen som grund 

 

att utse Peter Högberg (S), Tomas Peterson (M), Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

till styrgrupp för samarbetet mellan Vimmerby kommun och Mukono 

kommun samt ge kommunchef Carolina Leijonram i uppdrag att utse 

representant från kommunstyrelseförvaltningen till styrgruppen 

 

att ge kommunchef Carolina Leijonram i uppdrag att utse samordnare för 

partnerskapet. 

 

Ansökan till styrgrupp och projekt färdigställdes och lämnades in till ICLD 2015-

03-15. Therese Jigsved utsågs till samordnare för partnerskapet och att representera 

kommunstyrelseförvaltningen i styrgruppen. 

 

Ansökningarna avslogs och styrgruppen beslutade vid möte 2015-06-30 att ge 

samordnare Therese Jigsved och projektledare Peter Knutsson i uppdrag att jobba 

vidare med ansökningarna och göra de ändringar som ICLD påpekar och att 

ansökningarna ska vara inne senast 2015-10-15. Uppdraget förankrades av 

kommunstyrelsen genom beslut 2015-10-06, KS § 343, genom att samordnare 

Therese Jigsved fick i uppdrag att i samråd med berörda parter färdigställa 

styrgruppsansökan och projektansökan gällande fortsatt samarbete mellan 

Vimmerby kommun och Mukono kommun med barnkonventionen som grund. 

 

Även den projektansökan som lämnades in i oktober 2015 fick avslag, men i juni 

2016 fick kommunen bifall på ett breddningsprojekt som pågår 2016-06-01—

2016-12-31 och har en ram om 275 000 kr. 

 

Syftet med breddningsprojektet är att få en tydlig bakgrundsbild av situationen i 

varje kommun och att tillsammans arbeta fram en ny projektansökan utifrån LFA-

projektmetoden med målet att minska ungas utanförskap och öka möjligheten till 

sysselsättning.  

 

Både Vimmerby och Mukono har i sin verksamhetsplanering målet att minska 

ungas utanförskap och öka möjligheten till sysselsättning.  
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Administrativa avdelningen 
Therese Jigsved 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
3(4) 

Datum 
2016-09-29  

Referens 
VIMKS 2016/000112008  
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I Vimmerby kommun har den ökade kostnaden för socialförvaltningen lett till att 

sysselsättningen för unga blivit en prioriterad fråga, särskilt vad gäller nyanlända 

och ensamkommande unga. Näringslivsenheten genomför en inventering för att ta 

fram underlag gällande de behov som kommunen, företag och organisationer ser 

de närmaste tio åren.  

 

I Mukono har kommunen lyft problemet med ungas sysselsättning i de direktiv 

som kommunen upprättat. De har inlett samarbete med företag inom solcells-

teknik för att utbilda tekniker och samverkan med el- och energiprogrammet i 

Vimmerby är upprättad. 

 

Ett besök i Vimmerby har nyligen genomförts under perioden 5-14 september 

2016 och båda projektledarna Peter Knutsson och Betty Naluwooza deltog i 

utbildning arrangerad av ICLD om de kommunala partnerskapsprogrammen och 

om LFA-metoden. En dag under besöket i Vimmerby ägnades helt åt att göra en 

LFA-work shop för att få fram en problemanalys för Vimmerby. 

 

Senare under hösten 2016 ska en grupp från Vimmerby åka till Mukono och 

fortsätta arbetet med att göra en LFA-work shop även där och fortsätta arbetet 

med att göra projektansökningar. 

 

 

Finansiering 
Under förutsättning att projektansökan blir godkänd av ICLD finansieras i princip 

alla kostnader som Vimmerby har externt av ICLD. Styrgruppen kan maximalt få 

en ram om 300 000 kr per år och projektet kan maximalt få en ram om 500 000 kr 

per år. 

 

Kommunen får kostnadstäckning för resor, vaccinationer, hotell, mat, visst 

material och utrustning, arvoden och traktamenten för deltagande politiker, 

revisionskostnad och även lönekostnad för kommunala tjänstemän som arbetar i 

projektet.  

 

Projektet kan även stå utgifter för föreläsare, marknadsföringskostnader och 

kommunikationskostnader. Projektet kan finansiera kompetens och metodut-

bildningar för kommunal personal som annars inte skulle rymmas inom normal 

budget.  

 

Den utländska parten förväntas betala egna löner och arvoden, resor/transporter i 

hemlandet, ev lokalhyra i hemlandet. Den utländska parten får bl a kostnads-

täckning för flygresor, reseförsäkring, visum, mat och uppehälle i Sverige.  

 

Kostnader som kan uppstå för Vimmerby kommun är t ex kostnad för svenska 

deltagare vid besök från Mukono i Sverige. Då kan det uppstå kostnad för t ex 

mat och uppehälle beroende på aktivitet. 
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Administrativa avdelningen 
Therese Jigsved 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
4(4) 
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2016-09-29  

Referens 
VIMKS 2016/000112008  
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Vad har Vimmerby kommun fått i bidrag? 
Under de senaste projekten som genomfördes under 2012-2013 har Vimmerby 

kommun fått totalt drygt 1,2 miljoner kronor i intäkter från ICLD. Fördelningen 

blev att kommunstyrelsen fick 442 000 kr för lednings- och samordningsprojekt 

och kultur- och fritidsnämnden fick 781 000 kr för verksamhetsprojektet. 

 

 

Styrgrupp och projekt 
Parterna, dvs Vimmerby kommun och Mukono kommun, ska bilda en gemensam 

styrgrupp för partnerskapet. I denna styrgrupp ska företrädare för den politiska 

majoriteten och oppositionen samt ledande tjänstepersoner från båda 

kommunerna ingå. Varje part ska utse en samordnare och dessa ska även ingå i 

styrgruppen. Den svenska samordnaren har huvudansvaret för kontakten med 

ICLD. 

 

Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att verka som garant för en lokal politisk 

förankring, långsiktighet samt ledning och styrning av projektet. De konkreta 

uppgifterna för styrgruppen kan vara att bedöma projektplaner, följa upp projektet 

och att säkerställa kvalitén på projektet. Styrgruppen i Vimmerby administreras 

genom kommunstyrelseförvaltningen. Det är obligatoriskt att ha en styrgrupp 

under tiden parterna bedriver kommunala partnerskap. 

 

Fritidsledare Peter Knutsson blir projektledare och ekonomihandläggare Beatrice 

Johansson administrerar ekonomin för både styrgrupp och projekt och tar fram 

den ekonomiska redovisningen för hela partnerskapet. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om samarbetet i juni och i 

slutet av augusti. 

 

Tjänsteskrivelsen har tagits fram i samverkan med enhetschef Anders Degerman, 

fritidsledare Peter Knutsson, internationell samordnare Thomas Svarén och lärare 

Carina Johansson. 

 

Beslutsunderlag 

Avtal med ICLD om breddningsprojekt, Id 52407. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-19, KSAU § 130. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-08-29, KSAU § 177. 

 

Therese Jigsved 

Kanslijurist  
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Ärende 

12
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 56 Dnr 2016/000618 109 

Motion om utvärdering av samverkan mellan Hultsfreds 
och Vimmerby kommuner rörande gemensam 
nämnd/förvaltning inom miljö- och byggområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.  

 

Sammanfattning 

Micael Glennfalk (M) har genom motion väckt frågan om utvärdering av 

samverkan mellan Hultsfreds och Vimmerby kommuner rörande gemensam 

nämnd/förvaltning inom miljö- och byggområdet.  

 

Micael Glennfalk (M) yrkar att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 

som huvudman för undersökningen att  

1. lägga ut uppdraget på extern part att omgående utvärdera samarbetet. 

2. att utvärderingen sker genom djupintervjuer vid personligt möte eller per 

telefon och inte enbart genom ett frågeformulär med ja/nej-svar. 

3. att på grund av tidsbristen utvärderingen görs skyndsamt då eventuell 

uppsägningstid av samarbetsavtalet är två år. 

4. att utvärderingen inte delegeras till nämnden eller förvaltningen att själva 

hantera utan handlas upp av kommunstyrelsen för att redovisas direkt till 

kommunfullmäktige, gärna med förslag på om avtalet ska sägas upp, 

omförhandlas eller vara kvar oförändrat.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att motionen anses vara besvarad av följande skäl; 

• Revisorernas granskning av sammanslagningen kring miljö- 

och byggsamverkan bedömer att Hultsfred-Vimmerby miljö- 

och byggnadsnämnd bedriver en ändamålsenlig och 

ekonomiskt tillfredsställande verksamhet. 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

• Förvaltningen följer löpande upp och anpassar 

utvecklingsarbetet i och med att man finns med i SKL:s 

"löpande insikt". 

• Att kommunledningar i Vimmerby kommun och Hultsfreds 

kommun, 4 ggr/år samråder och tar del av 

nämndens/förvaltningens resultat utifrån balanserad styrning. 

Någon uppsägning har inte tidigare berörts och berördes inte 

heller på det senaste samrådet i februari, 2017 och bedöms 

därför inte vara aktuell. 

 

Claes Wetterström (M) yrkar avslag till föreliggande förslag (bifall till 

motionen). 

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

 

Beslutsgång 

Ett bifallsyrkande och ett avslagsyrkande föreligger. Ordförande ställer 

förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Claes 

Wetterströms (M) bifallsyrkande. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) begär votering.   

 

Ordförande finner, efter votering, att kommunstyrelsen bifaller Claes 

Wetterströms (M) bifallsyrkande.     

 

Omröstningsresultat 

Ja står för bifall till arbetsutskottets förslag 

Nej står för bifall till Claes Wetterströms (M) förslag 

 

Helen Nilsson Ja 

Magnus Gustafsson Nej 

Claes Wetterström Nej 

Kenneth Björklund Ja 

Peter Högberg Avstår 

Peter Fjällgård Nej 

Ingela N Nachtweij Ja 

Erik Paulsson Ja 

Tomas Peterson Nej 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Micael Glennfalk (M), Id 54167 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 261 2016-11-28 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(3) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Granskning av Hultsfred – Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd Dnr 

2016/261, 2016-04-20 

Mötesanteckningar Samrådsmöte Vimmerby-Hultsfred 2017-02-17 

Tjänsteskrivelse, Carolina Leijonram, kommunchef 2017-02-21 Id 55541 

 

Beslutet skickas till 

Micael Glennfalk 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen      

 

___________________ 
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 54 Dnr 2016/000618 109 

Motion om utvärdering av samverkan mellan Hultsfreds 
och Vimmerby kommuner rörande gemensam 
nämnd/förvaltning inom miljö- och byggområdet 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att motionen anses vara besvarad av följande skäl; 

• Revisorernas granskning av sammanslagningen kring miljö- 

och byggsamverkan bedömer att Hultsfred-Vimmerby miljö- 

och byggnadsnämnd bedriver en ändamålsenlig och 

ekonomiskt tillfredsställande verksamhet. 

• Förvaltningen följer löpande upp och anpassar 

utvecklingsarbetet i och med att man finns med i SKL:s 

"löpande insikt". 

• Att kommunledningar i Vimmerby kommun och Hultsfreds 

kommun, 4 ggr/år samråder och tar del av 

nämndens/förvaltningens resultat utifrån balanserad styrning. 

Någon uppsägning har inte tidigare berörts och berördes inte 

heller på det senaste samrådet i februari, 2017 och bedöms 

därför inte vara aktuell.   

 

Reservationer 

Tomas Peterson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

Micael Glennfalk (M) har genom motion väckt frågan om utvärdering av 

samverkan mellan Hultsfreds och Vimmerby kommuner rörande gemensam 

nämnd/förvaltning inom miljö- och byggområdet.  

 

Micael Glennfalk (M) yrkar att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 

som huvudman för undersökningen att  

1. lägga ut uppdraget på extern part att omgående utvärdera samarbetet. 
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

2. att utvärderingen sker genom djupintervjuer vid personligt möte eller per 

telefon och inte enbart genom ett frågeformulär med ja/nej-svar. 

3. att på grund av tidsbristen utvärderingen görs skyndsamt då eventuell 

uppsägningstid av samarbetsavtalet är två år. 

4. att utvärderingen inte delegeras till nämnden eller förvaltningen att själva 

hantera utan handlas upp av kommunstyrelsen för att redovisas direkt till 

kommunfullmäktige, gärna med förslag på om avtalet ska sägas upp, 

omförhandlas eller vara kvar oförändrat.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att motionen anses vara besvarad av följande skäl; 

•  Revisorernas granskning av sammanslagningen kring miljö- 

och byggsamverkan bedömer att Hultsfred-Vimmerby miljö- 

och byggnadsnämnd bedriver en ändamålsenlig och 

ekonomiskt tillfredsställande verksamhet. 

•  Förvaltningen följer löpande upp och anpassar 

utvecklingsarbetet i och med att man finns med i SKL:s 

"löpande insikt". 

•  Att kommunledningar i Vimmerby kommun och Hultsfreds 

kommun, 4 ggr/år samråder och tar del av 

nämndens/förvaltningens resultat utifrån balanserad styrning. 

Någon uppsägning har inte tidigare berörts och berördes inte 

heller på det senaste samrådet i februari, 2017 och bedöms 

därför inte vara aktuell.   

 

 

Erik Paulsson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag med instämmande av 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Helen Nilsson (S) 

 

Tomas Peterson (M) yrkar avslag till föreliggande förslag (bifall till 

motionen). 

 

Beslutsgång 

Ett bifallsyrkande och ett avslagsyrkande föreligger. Ordförande ställer 

förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande 

förslag.       

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Micael Glennfalk (M), Id 54167 
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(3) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 261 2016-11-28 

Granskning av Hultsfred – Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd Dnr 

2016/261, 2016-04-20 

Mötesanteckningar Samrådsmöte Vimmerby-Hultsfred 2017-02-17 

Tjänsteskrivelse, Carolina Leijonram, kommunchef 2017-02-21 Id 55541 

 

Beslutet skickas till 

Micael Glennfalk 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

___________________ 
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Administrativa avdelningen 
Axel Stenbeck 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(3) 

Datum 
2017-02-21  

Referens 
Dnr 2016/000618/109  
Id 55541  
 

  
Arbetsutskottet 

Motion om utvärdering av samverkan mellan gemensam 
Miljö- och byggnadsnämnd 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att motionen anses vara besvarad av följande skäl; 

• Revisorernas granskning av sammanslagningen kring miljö- och 

byggsamverkan bedömer att Hultsfred-Vimmerby miljö- och 

byggnadsnämnd bedriver en ändamålsenlig och ekonomiskt 

tillfredsställande verksamhet. 

• Förvaltningen följer löpande upp och anpassar utvecklingsarbetet i 

och med att man finns med i SKL:s "löpande insikt". 

• Att kommunledningar i Vimmerby kommun och Hultsfreds 

kommun, 4 ggr/år samråder och tar del av nämndens/förvaltningens 

resultat utifrån balanserad styrning. Någon uppsägning har inte 

tidigare berörts och berördes inte heller på det senaste samrådet i 

februari, 2017 och bedöms därför inte vara aktuell.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Micael Glennfalk (M) har genom motion väckt frågan om utvärdering av 

samverkan mellan Hultsfreds och Vimmerby kommuner rörande gemensam 

nämnd/förvaltning inom miljö- och byggområdet.  

 

Micael Glennfalk (M) yrkar att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag som 

huvudman för undersökningen att  

1. lägga ut uppdraget på extern part att omgående utvärdera samarbetet. 

2. att utvärderingen sker genom djupintervjuer vid personligt möte eller per 

telefon och inte enbart genom ett frågeformulär med ja/nej-svar. 

3. att på grund av tidsbristen utvärderingen görs skyndsamt då eventuell 

uppsägningstid av samarbetsavtalet är två år. 

4. att utvärderingen inte delegeras till nämnden eller förvaltningen att själva 

hantera utan handlas upp av kommunstyrelsen för att redovisas direkt till 

kommunfullmäktige, gärna med förslag på om avtalet ska sägas upp, 

omförhandlas eller vara kvar oförändrat.  
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Administrativa avdelningen 
Axel Stenbeck 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
2(3) 

Datum 
2017-02-21  

Referens 
VIMKS 2016/000618109  
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Ärendet 

Kommunchefen fick på kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-28 i uppdrag att 

sammanfatta de diskussioner som förts sedan motionen lämnades till 

kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

I april 2016 överlämnades revisorernas granskning av den gemensamma nämnden 

för miljö- och byggnadsfrågor mellan Vimmerby kommun och Hultsfreds 

kommun. 

Aktuell situation 

Fyra gånger per år träffas Hultsfreds kommuns och Vimmerby kommuns 

kommunledningar för att följa upp verksamheten. Förvaltningschefen för miljö- 

och byggnadsförvaltningen redogör där för nämndens/förvaltningens resultat. 

Senaste uppföljningstillfället ägde rum 2017-02-17 i Vimmerby.  

Redogörelsen görs utifrån ekonomiskt utfall, kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet 

samt pågående utvecklingsarbete. Detta ligger till grund för kommunledningens 

lednings- och styrningsarbete  

Motionären framför att det finns upplevda brister i kundnöjdhet gentemot den 

gemensamma nämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen nyttjar tjänsten 

"löpande insikt" via SKL som vänder sig till de medborgare/företagare som 

nyttjat förvaltningens tjänster. 

Resultaten finns löpande att ta del av för förvaltningen som analyserar och 

ständigt försöker anpassa verksamheten för att nöjdheten ska öka och kvaliteten 

utvecklas. På senaste samrådet gavs en djup inblick i det pågående arbetet. 

Diskussionsklimatet vid dessa möten är öppet och transparent. Förvaltningen har 

det senaste året haft svårigheter på bemanningssidan, framförallt vad gäller 

vakanser och därmed bristande resurser för att hantera bygglov. Utmaningen 

bedöms kvarstå även framöver och delas av landets övriga kommuner. 

Att ytterligare belysa resursbristen via fler utvärderingar/uppföljningar bedöms 

inte leda till högre kundnytta i Vimmerby kommun. Vid senaste samrådsmötet 

fördes ingen diskussion att återgå till enskilda nämnder utan man visade istället på 

fortsatt förtroende för den gemensamma nämnden. 

Motionären framför även att, i det arbete som förelåg inför beslutet om gemensam 

nämnd, var kommunernas överens om att utvärdera samarbetet ur ett 

kundperspektiv efter två år. En sådan överenskommelse känns inte vid av 

kommunledningarna i Vimmerby eller Hultsfreds kommun. Inte heller någon 

dokumentation som kan styrka detta påstående går att finna. 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Micael Glennfalk (M), Id 54167 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 261 2016-11-28 

Granskning av Hultsfred – Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd Dnr 2016/261, 

2016-04-20 
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Administrativa avdelningen 
Axel Stenbeck 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
3(3) 

Datum 
2017-02-21  

Referens 
VIMKS 2016/000618109  
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Mötesanteckningar Samrådsmöte Vimmerby-Hultsfred 2017-02-17 

 

Beslutet ska skickas till 

Micael Glennfalk 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

Carolina Leijonram 

Kommunchef  
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-11-28 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KF § 261 Dnr 2016/000618  Kod 109 

Motion om utvärdering av samverkan mellan Hultsfreds 
och Vimmerby kommuner rörande gemensam 
nämnd/förvaltning inom miljö- och byggområdet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Sammanfattning 

Micael Glennfalk (M) har genom motion väckt frågan om utvärdering av 

samverkan mellan Hultsfreds och Vimmerby kommuner rörande gemensam 

nämnd/förvaltning inom miljö- och byggområdet. I det arbete som förelåg 

inför beslutet var kommunerna överens om att utvärdera samarbetet ur ett 

kundperspektiv efter två år och denna tidpunkt inträffar vid årsskiftet. 

 

Micael Glennfalk (M) yrkar att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 

som huvudman för undersökningen att  

 

1. lägga ut uppdraget på extern part att omgående utvärdera samarbetet. 

 

2. att utvärderingen sker genom djupintervjuer vid personligt möte eller per 

telefon och inte enbart genom ett frågeformulär med ja/nej-svar. 

 

3. att på grund av tidsbristen utvärderingen görs skyndsamt då eventuell 

uppsägningstid av samarbetsavtalet är två år. 

 

4. att utvärderingen inte delegeras till nämnden eller förvaltningen att själva 

hantera utan handlas upp av kommunstyrelsen för att redovisas direkt till 

kommunfullmäktige, gärna med förslag på om avtalet ska sägas upp, 

omförhandlas eller vara kvar oförändrat. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger motionen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-11-28 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Micael Glennfalk (M), Id 54167.  

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

______________________________________ 
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Ärende 

13

154



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 53 Dnr 2016/000616 109 

Motion om politisk organisation i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Erik Paulsson (C) reserverar sig mot 

beslutet.  

 

Sammanfattning 

Centerpartiet föreslår i en motion att kommunstyrelsen ska inrätta ett 

samhällsbyggnadsutskott samt ett utvecklingsutskott med start 2017-03-01. 

Centerpartiet anser att nuvarande arbetsutskott inte hinner med att bereda 

alla ärenden som ska verkställas samt att det är svårt för fyra ledamöter att 

hålla kontakten och vara insatt i så många frågor under olika 

verksamhetsområden på en och samma gång. Det anses behövas en bredare 

och mer funktionell organisation inom kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Erik Paulsson (C) yrkar bifall till motionen 

Helen Nilsson (S) yrkar avslag till motionen 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

bifaller föreliggande förslag.      

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 54165 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 260 2016-11-28  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-08, Id 54387 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 278 2016-12-19 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Remissvar Kristdemokraterna 2017-01-30 Id 55191 

Remissvar Vänsterpartiet 2017-02-02 Id 55228 

 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Erik Paulsson (C)      

 

___________________ 
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-14 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 35 Dnr 2016/000616 109 

Motion om politisk organisation i kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Erik Paulsson (C) reserverar sig mot 

beslutet.  

 

Sammanfattning 

Centerpartiet föreslår i en motion att kommunstyrelsen ska inrätta ett 

samhällsbyggnadsutskott samt ett utvecklingsutskott med start 2017-03-01. 

Centerpartiet anser att nuvarande arbetsutskott inte hinner med att bereda 

alla ärenden som ska verkställas samt att det är svårt för fyra ledamöter att 

hålla kontakten och vara insatt i så många frågor under olika 

verksamhetsområden på en och samma gång. Det anses behövas en bredare 

och mer funktionell organisation inom kommunstyrelsen.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Tomas Peterson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till motionen.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet 

bifaller föreliggande förslag.    

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 54165 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 260 2016-11-28  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-08, Id 54387 
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-14 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 278 2016-12-19 

Remissvar Kristdemokraterna 2017-01-30 Id 55191 

Remissvar Vänsterpartiet 2017-02-02 Id 55228 

 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Erik Paulsson (C) 

 

 

___________________ 
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Administrativa avdelningen 
Axel Stenbeck 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(3) 

Datum 
2017-01-04  

Referens 
Dnr 2016/000616/109  
Id 54891  
 

  
Arbetsutskottet 

Motion om politisk organisation i kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartiet föreslår i en motion att kommunstyrelsen ska inrätta ett 

samhällsbyggnadsutskott samt ett utvecklingsutskott med start 2017-03-01.   

Ärendet 

Centerpartiet anser att nuvarande arbetsutskott inte hinner med att bereda alla 

ärenden som ska verkställas samt att det är svårt för fyra ledamöter att hålla 

kontakten och vara insatt i så många frågor under olika verksamhetsområden på 

en och samma gång. Det anses behövas en bredare och mer funktionell 

organisation inom kommunstyrelsen. 

Bakgrund  

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att införa ett arbetsutskott med start 

2016-03-01. Arbetsutskottet ersatte dåvarande presidieberedning. Vid samma 

tidpunkt lades kultur- och fritidsnämnden ned och förvaltningen flyttade in under 

kommunstyrelsen. Det hölls en folkomröstning vars resultat innebar en justering 

av budget 2016 parallellt med budgetarbetet 2017. 

De stora förändringarna som skedde under våren ställde stora krav på 

kommunstyrelseförvaltningen att anpassa sig och hitta nya arbetsformer. Även 

ledamöterna i arbetsutskottet var under press att lyckas navigera rätt i nya 

arbetsformer under en turbulent period. 

Det gjordes även ett stort omtag kring ärendeprocessen med fokus på 

digitalisering, formalia och förankring.  

Aktuell situation 

Under 2017 sammanträder kommunstyrelsen 1 gång i månaden och 

arbetsutskottet två gånger i månaden.  

Redovisning av inkomna yttranden 

Motionen har varit ute på remiss mellan 2016-12-29 och 2017-02-01. Remissvar 

har inkommit från Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna. 

Bedömning 

Motionärernas problembeskrivning och uppfattning kring arbetsutskottets 

funktion under föregående år är till viss del korrekt. Men med bakgrund av det 

turbulenta år som var 2016 samt alla organisatoriska förändringar som skedde 

hade inte arbetsutskottet rimliga förutsättningar att komma tillrätta med sin nya 

roll och funktion. 
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Administrativa avdelningen 
Axel Stenbeck 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
2(3) 

Datum 
2017-01-04  

Referens 
VIMKS 2016/000616109  
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Motionärernas incitament att införa ytterligare utskott är goda men det innebär en 

väldigt stor påfrestning på förvaltningen att med kort varsel få till en fungerande 

ärendeprocess. Sedan sammanträdeskalender och arbetsrutiner för 

kommunstyrelsen beslutades om september 2016 har ett omfattande arbete med 

att planera, organisera och förankra ärendeprocessen för kommande år gjorts. 

Bedömningen är att beredning och verkställighet av ärenden istället hade blivit 

lidande av införande av ytterligare utskott i dagens läge.  

Mer sammanträdestid är inte lösningen på de problem som motionärerna lyfter 

fram. Lösningen ligger främst i en fungerande ärendeprocess där ärenden och 

arbetsrutin är väl genomarbetade och förankrade i tjänstemannaorganisationen.  

Ett stort ansvar ligger även på arbetsutskottets ledamöter att värdera, prioritera 

och organisera sammanträdestiden utifrån rådande förutsättningar. 

Bedömningen är att arbetsutskottet, presidieberedningen samt förvaltningen inför 

år 2017 är rustade för att på ett mycket bättre sätt bereda och hantera ärenden. Ett 

år utan omorganisering och omfattande förändring ger både tjänstemän och 

förtroendevalda en ärlig chans att komma tillrätta med de utmaningar som 

motionärerna lyfter fram.  

Inför nästa mandatperiod är det dock angeläget att den politiska organisationen är 

väl genomarbetat och har en bred förankring. Ytterligare utskott är potentiellt en 

bra idé men behöver föregås av en bredare utredning och förberedelsetid.  

Finansiering  

Den administrativa organisationen är idag inte konstruerad för att hantera tre 

stycken utskott. Med stor sannolikhet skulle det krävas rekrytering av personal i 

form av utskottsekreterare eller administratör. Det skulle även leda till ökade 

arvodeskostnader, ungefärlig kostnad är dock svårt att slå fast då det finns många 

potentiella konstellationer.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 54165 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 260 2016-11-28  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-08, Id 54387 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 278 2016-12-19 

Remissvar Kristdemokraterna 2017-01-30 Id 55191 

Remissvar Vänsterpartiet 2017-02-02 Id 55228 

 

Beslutet ska skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Erik Paulsson (C) 
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Administrativa avdelningen 
Axel Stenbeck 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
3(3) 

Datum 
2017-01-04  

Referens 
VIMKS 2016/000616109  
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Axel Stenbeck 

Kommunsekreterare  
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Svar på remiss – Motion om politisk organisation 

 

Centerpartiet har genom Ingela Nilsson Nachtweij väckt frågan om att inrätta två nya utskott under 

kommunstyrelsen.  

Moderaterna välkomnar en översikt av hela den poltitiska organisationen i Vimmerby i syfte att 

effektivisera och förenkla organisationen. 

Vi ställer oss dock inte bakom ett inrättande av ett samhällsbyggnadsutskott. Samhällsbyggnadsfrågor 

berör samtliga kommunala verksamheter och bör även fortsättningsvis behandlas av KS eller KSAU. 

Moderaterna ställer sig inte heller bakom ett utvecklingsutskott men är öppna för en diskussion om ett 

kultur- och fritidsutskott där vi anser att verksamheten skulle gynnas av tätare kontakt mellan 

medborgare och ansvariga politiker.  

 

 

Marie Nicholson 

Gruppledare, Moderaterna i Vimmerby 
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Remissvar på motion om politik organisation i kommunstyrelsen 

  

Vänsterpartiet anser precis som motionärerna att KS har fått alltför många ansvarsområden och att 

kontroll och uppföljning därför blir svåra att sköta på ett tillfredställande sätt.  

Bland annat av den anledningen så ser vi ett stort behov av en ny och bättre anpassad politisk 

organisation inför nästa mandatperiod. Precis som nämns i motionen så behöver de förändringarna 

göras i en väl genomarbetad process, som leder till en stabil politiks organisation som inte behöver 

förändras mitt i mandatperioder. Alla partier i fullmäktige bör vara delaktiga i det arbetet. Här måste 

vi nämna den numer nedlagda Revisions- och demokratiberedningen som var en utmärkt forum att 

diskutera och bereda dessa saker.  

Att i dagsläget införa utskott i KS har vi dock svårt att se som en lösning på de problem som finns. KS i 

Vimmerby är relativt litet med endast 9 ledamöter. Om det införs utskott utöver KSAU idag kommer 

varje ledamot sitta på 2 eller 3 poster, med lika många möten i månaden. Kunskap och inflytande 

inom dessa frågor blir mer koncentrerade till ett fåtal politiker istället för en organisation som 

inkluderar fler människor och sprider kunskap till fler medborgare och partier.  

Samma resultat som fler utskott under KS skulle uppnås om KS återinförde två möten i månaden, där 

hela KS på ena mötet skulle kunna fokusera helt på Samhällsbyggnads- och utvecklingsfrågor. Något 

fler ledamöter skulle få mer kunskap och kostnaden skulle inte antagligen bli mindre än med utskott. 

Hur KS organiserar sitt arbete är dock upp till dem själv att avgöra.  

Slutligen påpekar vi återigen behovet av en ordentlig process kring hur den politiska organisationen 

ska se ut nästa mandatperiod. Denna motion är ett tecken på behovet av sådana diskussioner, och vi 

hoppas att majoriteten snarast påbörjar det arbetet.  

 

Vänsterpartiet, genom Lars Johansson 
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     Vimmerby, 30 januari 2017 
 
 
 
Remissvar 
 
 

Politisk organisation i kommunstyrelsen 

Kristdemokraterna instämmer i mycket av de synpunkter som Centerpartiet pekar på i sin 
motion. Kommunstyrelsen har de senaste åren vuxit till att bli en mångfacetterad 
diversenämnd som utöver de typiska kommunstyrelseuppgifterna också fungerar som 
nämnd för kultur-, fritids-, kost- och samhällsbyggnadsfrågor. Det finns anledning att 
ifrågasätta huruvida den nuvarande organisationen med endast ett arbetsutskott under 
kommunstyrelsen är den mest ändamålsenliga.  
 
Vi kan däremot ställa oss tveksamma till om det är två nya utskott som behövs. Kanske kan 
det räcka med ett ytterligare utskott som jämte arbetsutskottet bereder ärenden till 
kommunstyrelsen. Vi ser också gärna att detta utskott har fyra ledamöter istället som 
förslagets tre eftersom det skulle ge möjlighet för fler partier att vara delaktiga i 
beredningen och därmed skapa en bredare politisk förankring av de politiska besluten. 
 
 
 
Ola Gustafsson 
Gruppledare 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2016-11-28 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KF § 260 Dnr 2016/000616  Kod 109 

Motion om politisk organisation i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har genom motion väckt frågan om politisk 

organisation i kommunstyrelsen och föreslår att två utskott ska inrättas inom 

kommunstyrelsen. Anledningen är att kommunstyrelsen med jämna 

mellanrum får synpunkter och kritik från revisorerna i att man till fullo inte 

lever upp till sitt ansvar om uppföljning och styrning av de verksamheter 

kommunstyrelsen ansvarar för. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att fullmäktige beslutar att inrätta ett 

samhällsbyggnadsutskott under kommunstyrelsen från och med 1 mars 2017 

och ett utvecklingsutskott under kommunstyrelsen från och med 1 mars 

2017.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 54165.  

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

______________________________________ 
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Ärende 

14
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 52 Dnr 2016/000602 109 

Motion om sommaraktiviteter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  motionen anses besvarad då utvecklingsavdelningen påbörjat 

planeringen av sommaren 2017 

Att  avslå förslaget om att prioritera vistelse vid badsjöar under 

sommaraktiviteterna 

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C), Erik Paulsson (C) och Peter Fjällgård (V) 

reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har genom motion väckt frågan om 

sommaraktiviteter för barn och unga i kommunen. Under sommaren 2016 

arrangerades sommaraktiviteter för barn och unga i kommunen på ett nytt 

sätt och delvis finansierat med medel från staten. Sommarens aktiviteter har 

utvärderats och vissa förbättringsområden har identifierats. En viktig 

förutsättning är en tidig dialog mellan kommunen, föreningsliv och 

näringsliv och planering.  

Centerpartiet föreslår genom denna motion att utvecklingsavdelningen 

snarast planerar för 2017 års sommaraktiviteter i samverkan med 

föreningsliv och näringsliv och att vistelse vid badsjö under ordnade former 

prioriteras vid samordningen av sommaraktiviteter.   

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  motionen anses besvarad då utvecklingsavdelningen påbörjat 

planeringen av sommaren 2017 

Att  avslå förslaget om att prioritera vistelse vid badsjöar under 

sommaraktiviteterna 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till motionen i sin helhet med 

motiveringen att vistelse vid badsjö under ordnade former kan genomföras i 

närmare samarbete med föreningsliv och andra aktörer 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

bifaller föreliggande förslag.      

      

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 54108  

Kommunfullmäktiges beslut KF § 255 2016-11-28  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-08, Id 54386 

Tjänsteskrivelse, Anders Degerman, 2017-02-03 Id 55076 

Arbetsutskottets beslut § 55 2017-02-28 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ingela Nilsson Nachtweij   

 

 

___________________ 
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 55 Dnr 2016/000602 109 

Motion om sommaraktiviteter 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  motionen anses besvarad då utvecklingsavdelningen påbörjat 

planeringen av sommaren 2017 

Att  avslå förslaget om att prioritera vistelse vid badsjöar under 

sommaraktiviteterna 

 

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Erik Paulsson (C) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget yrkande 

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har genom motion väckt frågan om 

sommaraktiviteter för barn och unga i kommunen. Under sommaren 2016 

arrangerades sommaraktiviteter för barn och unga i kommunen på ett nytt 

sätt och delvis finansierat med medel från staten. Sommarens aktiviteter har 

utvärderats och vissa förbättringsområden har identifierats. En viktig 

förutsättning är en tidig dialog mellan kommunen, föreningsliv och 

näringsliv och planering.  

Centerpartiet föreslår genom denna motion att utvecklingsavdelningen 

snarast planerar för 2017 års sommaraktiviteter i samverkan med 

föreningsliv och näringsliv och att vistelse vid badsjö under ordnade former 

prioriteras vid samordningen av sommaraktiviteter.   

 

Anders Degerman, enhetschef folkhälsa, redogör för ärendet vid dagens 

arbetsutskott. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  motionen anses besvarad då utvecklingsavdelningen påbörjat 

planeringen av sommaren 2017 
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Att  avslå förslaget om att prioritera vistelse vid badsjöar under 

sommaraktiviteterna 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till motionen med motiveringen att 

vistelse vid badsjö under ordnade former kan genomföras i närmare 

samarbete med föreningsliv och andra aktörer.  

Beslutsgång 

Ett bifallsyrkande och ett avslagsyrkande föreligger. Ordförande ställer 

förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande 

förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 54108  

Kommunfullmäktiges beslut KF § 255 2016-11-28  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-08, Id 54386 

Tjänsteskrivelse, Anders Degerman, 2017-02-03 Id 55076 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ingela Nilsson Nachtweij   

 

___________________ 
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Utvecklingsavdelningen 
Anders Degerman 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(2) 

Datum 
2017-01-23  

Referens 
Diarienummer 

 Id 
Idnummer  
 

 
  

Kommunstyrelsen  

 

Motion om sommaraktiviteter 

Förslag till beslut 

Att  motionen anses besvarad då utvecklingsavdelningen påbörjat 

planeringen av sommaren 2017 

 

Att  avslå förslaget om att prioritera vistelse vid badsjöar under 

sommaraktiviteterna 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har genom motion väckt frågan om sommaraktiviteter 

för barn och unga i kommunen. Under sommaren 2016 arrangerades 

sommaraktiviteter för barn och unga i kommunen på ett nytt sätt och delvis 

finansierat med medel från staten. Sommarens aktiviteter har utvärderats och vissa 

förbättringsområden har identifierats. En viktig förutsättning är en tidig dialog mellan 

kommunen, föreningsliv och näringsliv och planering.  

Centerpartiet föreslår genom denna motion att utvecklingsavdelningen snarast 

planerar för 2017 års sommaraktiviteter i samverkan med föreningsliv och näringsliv 

och att vistelse vid badsjö under ordnade former prioriteras vid samordningen av 

sommaraktiviteter.   

Ärendet 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) föreslår i motionen att utvecklingsavdelningen 

snarast ska påbörja planeringen av sommaraktiviteterna för sommaren 2017. 

Utvecklingsavdelningen har redan påbörjat planeringen och inbjudan till 

civilsamhället om att söka bidrag är sedan en tid ute. Civilsamhället består i 

huvudsak av ideellt arbetande människor och måste få god tid på sig att planera 

och av den anledningen började vi planeringsarbetet tidigare. Av samma 

anledning går det inte att vänta att på den politiska processen.  

Centerpartiet föreslår också att utvecklingsavdelningen ska prioritera vistelse vid 

badsjöar under sommaraktiviteterna, detta för att barn ska få träna simfärdigheter 

och få vattenvana. Vi ser en del bekymmer med en sådan prioritering.  

Det ena är ansvaret. Ska Vimmerby kommun organisera och erbjuda aktiviteter på 

allmänna badplatser är det ett tungt ansvar för fritidsledarna att ta. Inom 

förskola/fritidshem har beslut tagits att personalen inte får åka på badresor och då 

har de mindre och avgränsade grupper. Bjuder Fabriken in till aktiviteter till en 

allmän badplats finns inte begränsningen och det kan vara svårt att se vilka barn 

man har särskilt ansvar för. Syftet med sommarlovsaktiviteterna är att ge barn och 

172

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 
 
Fel! Dokumentvariabel saknas. 
Anders Degerman 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
2(2) 

Datum 
2017-03-16  

Referens 
«Databas» 
«Diarienr»«Grpnr»  
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unga en stimulerande fritidssysselsättning på sommaren, då kan inte fritidsledarna 

var låsta vid att vara simlärare/badvakter. Simundervisning är, enligt läroplanen, 

BUN:s ansvar och för att nå alla barn och unga bör ansvaret ligga där.  

Det andra handlar om fritidsledarnas yrkesroll. Fritidsledare är inte utbildade 

simlärare eller badvakter, det finns andra som har den kompetensen. Vi tror med 

andra ord att det finns andra yrkesgrupper som är mer kompetenta till detta. Det 

är också viktigt i sammanhanget att se till fritidsledarna arbetsmiljö. 

Allaktivitetshuset Fabriken har 3,75 % fritidsledare. De har en mängd olika 

uppdrag, alltifrån den öppna verksamheten på Fabriken till att dansa ut granen på 

torget till kommunens nationaldagsfirande. Det är viktigt att vi använder våra 

resurser på ett klokt sätt och på ett sätt som ger en rimlig arbetsbelastning.  

Fabriken kan vara ute vid ett tillfälle i veckan under åtta veckor. Efter ungas 

önskemål (vi jobbar mycket med ungdomsinflytande) så vill unga att Fabriken 

besöker flera orter utanför Vimmerby tätort. Detta gör att vi kan vara på varje ort 

en gång, i undantagsfall kan vi styra om till 2 besök, men så få tillfällen ger 

varken simkunskap eller vattenvana.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 54108  

Kommunfullmäktiges beslut KF § 255 2016-11-28  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-08, Id 54386 

Beslutet ska skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

Anders Degerman 

Enhetschef folkhälsa- och 
ungdomsverksamhet  
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2016-11-28 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KF § 255 Dnr 2016/000602  Kod 109 

Motion om sommaraktiviteter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har genom motion väckt frågan om sommar-

aktiviteter för barn och unga i kommunen. Under sommaren 2016 

arrangerades sommaraktiviteter för barn och unga i kommunen på ett nytt 

sätt och delvis finansierat med medel från staten. Sommarens aktiviteter har 

utvärderats och vissa förbättringsområden har identifierats. En viktig 

förutsättning är en tidig dialog mellan kommunen, föreningsliv och 

näringsliv och planering. 

 

Centerpartiet föreslår genom denna motion att utvecklingsavdelningen 

snarast planerar för 2017 års sommaraktiviteter i samverkan med 

föreningsliv och näringsliv och att vistelse vid badsjö under ordnade former 

prioriteras vid samordningen av sommaraktiviteter. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger motionen för beredning.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 54108.  

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

______________________________________ 
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Ärende 

15

176



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 54 Dnr 2015/000465 109 

Motion om att söka LONA-bidrag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med miljö- och byggnadsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Caroline Axelsson, MP, har lämnat in en motion om att söka LONA-bidrag i 

syfte att öka miljömedvetenheten hos medborgare och medarbetare i 

Vimmerby kommun. LONA är ett statligt bidrag och står för Lokala 

Naturvårdsprojekt. Caroline Axelsson yrkar att fullmäktige beslutar att 

kommunen ska söka bidrag till lokalt naturvårdsprojekt för 

kunskapsuppbyggnad, information, folkbildning och annan 

kunskapsspridning. 

LONA-bidraget är avsett för naturvårdsåtgärder med inslag av friluftsliv. Det 

föreslagna projektet är inte naturvårdsrelaterat.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med miljö- och byggnadsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

      

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 13 2017-01-18 

Kommunstyrelsens beslut § 17 2016-01-12 

Kommunfullmäktiges beslut § 284 2015-11-23 

Motion, Caroline Axelsson (MP), 2015-11-13, Id 49318 

 

Beslutet skickas till 

Caroline Axelsson 

Miljö- och byggnadsnämnden      

 

___________________ 
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-14 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 39 Dnr 2015/000465 109 

Motion om att söka LONA-bidrag 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med miljö- och byggnadsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Caroline Axelsson, MP, har lämnat in en motion om att söka LONA-bidrag i 

syfte att öka miljömedvetenheten hos medborgare och medarbetare i 

Vimmerby kommun. LONA är ett statligt bidrag och står för Lokala 

Naturvårdsprojekt. Caroline Axelsson yrkar att fullmäktige beslutar att 

kommunen ska söka bidrag till lokalt naturvårdsprojekt för 

kunskapsuppbyggnad, information, folkbildning och annan 

kunskapsspridning. 

LONA-bidraget är avsett för naturvårdsåtgärder med inslag av friluftsliv. Det 

föreslagna projektet är inte naturvårdsrelaterat.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att avslå 

motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 13 2017-01-18 

Kommunstyrelsens beslut § 17 2016-01-12 

Kommunfullmäktiges beslut § 284 2015-11-23 

Motion, Caroline Axelsson (MP), 2015-11-13, Id 49318 

 

Beslutet skickas till 

Caroline Axelsson 

 

___________________ 
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 Sammanträdesprotokoll  1(2) 
Sammanträdesdatum 

2017-01-18 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

 

Motion om att söka LONA-bidrag i syfte att öka 
miljömedvetenheten i Vimmerby kommun 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att 

avslå motionen. 

 

Motivering till beslut 
LONA-bidraget är avsett för naturvårdsåtgärder med inslag av friluftsliv. 

Det föreslagna projektet är inte naturvårdsrelaterat. 

 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden har fått det rubricerade ärendet på remiss 

från kommunstyrelsen för beredning och att ta fram ett förslag till beslut. 

 

Ärendebeskrivning 
Caroline Axelsson, MP, har lämnat in en motion om att söka LONA-bidrag 

i syfte att öka miljömedvetenheten hos medborgare och medarbetare i 

Vimmerby kommun. LONA är ett statligt bidrag och står för Lokala 

Naturvårdsprojekt. CA yrkar att fullmäktige beslutar att kommunen ska 

söka bidrag till lokalt naturvårdsprojekt för kunskapsuppbyggnad, 

information, folkbildning och annan kunskapsspridning. 

 

För att kunna få bidrag krävs att förordningen om statliga bidrag till lokala 

naturvårdsprojekt (SFS 2003:598) följs. 

I förordningen anges sex kategorier av åtgärder som bidragsberättigande: 

1. kunskapsuppbyggnad, 2. framtagande av underlag, 3. områdesskydd, 

4. vård och förvaltning, 5. restaurering, 6. information, folkbildning eller 

annan kunskapsspridning. 

 

Åtgärderna ska dock vara naturvårdsrelaterade och bidra till att uppnå av 

riksdagen fastställda miljökvalitetsmål med relevans för naturvården där 

friluftsliv är en viktig del. 

 

LONA-bidraget är avsett för naturvårdsåtgärder och inte för att informera 

om de saker som tas upp i motionen. De frågorna hör mer hemma hos vår 

hållbarhetsstrateg och på miljö- och byggnadsförvaltningen i stort. Det är 

länsstyrelsen som beslutar om vilka projekt som får bidrag och de 

prioriterar projekt  

- med stor naturvårdsnytta 

- som berör särskilt utpekade naturvärden, värdetrakter eller hotade arter 

MBN § 13/2017 Dnr MBN 2016/9  
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 Sammanträdesprotokoll  2(2) 
Sammanträdesdatum 

2017-01-18 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

- som är gynnsamt för vissa utpekade ekosystemtjänster 

- som ger varaktighet och långsiktighet i kommunens naturvårdsarbete 

- med lokal delaktighet/partnerskap 

- för friluftssatsningar med stor samhällsnytta 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Ärende 

16
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 55 Dnr 2016/000647 109 

Motion - sänk avgiften för att pröva strandskyddet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.  

Ajournering 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) begär ajournering  

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

har väckt motion om att sänka avgifter för att pröva strandskyddet. Från 

olika håll uttalas att ambitionen är att hålla hela Sverige levande. Det är 

nödvändigt att landsbygdskommuner ges möjlighet att utnyttja de fördelar 

och resurser som finns genom att erbjuda ett boende nära sjöar och 

vattendrag. 

 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

yrkar att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att 

lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära 

byggande från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde informerades om att ca 15 stycken 

ansökningar kommer in per år. Vilket innebär en kostnad på ca 90 tkr per år. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med miljö- och byggnadsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Claes Wetterström (M) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

bifaller Claes Wetterströms (M) förslag.      
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och 

Ola Gustafsson KD), Id 54412 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 KF § 297 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, Kommunsekreterare, 2017-01-02 Id 54836  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 34 2017-02-08 

Arbetsutskottets beslut § 53 2017-02-28 

 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson (KD) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

___________________ 
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 53 Dnr 2016/000647 109 

Motion - sänk avgiften för att pröva strandskyddet 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med miljö- och byggnadsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

har väckt motion om att sänka avgifter för att pröva strandskyddet. Från 

olika håll uttalas att ambitionen är att hålla hela Sverige levande. Det är 

nödvändigt att landsbygdskommuner ges möjlighet att utnyttja de fördelar 

och resurser som finns genom att erbjuda ett boende nära sjöar och 

vattendrag. 

 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

yrkar att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att 

lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära 

byggande från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr. 

 

Vid dagens sammanträde informeras arbetsutskottet om att ca 15 stycken 

ansökningar kommer in per år. Vilket innebär en kostnad på ca 90 tkr per år. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med miljö- och byggnadsnämnden, 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och 

Ola Gustafsson KD), Id 54412 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 KF § 297 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, Kommunsekreterare, 2017-01-02 Id 54836  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 34 2017-02-08 

 

Beslutet skickas till 
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson (KD) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

___________________ 
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 Sammanträdesprotokoll  1(2) 
Sammanträdesdatum 

2017-02-08 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

 

Yttrande om motion för att sänka avgiften för 
att pröva strandskyddet 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden framför att det är olämpligt att ändra taxan 

för prövning av strandskydd men lämnar det öppet för kommunstyrelsen att 

subventionera kostnaden för sökanden. Detta bör dock inte ske som en 

besparing av miljö- och byggnadsförvaltningens resurser utan tas från 

kommunstyrelsen i Vimmerbys budget. 

 

Motivering till beslut 
Taxan för prövning och handläggning enligt plan- och bygglagen är fast-

ställd av kommunfullmäktige i Vimmerby kommun. I taxan ingår även 

prövning av strandskydd även om den grundar sig i miljöbalken. Grund-

tanken med den fastställda taxan är att varje person eller företag ska stå för 

de kostnader som kommunen har vid hantering av ärenden för deras 

räkning. 

 

Samtliga taxor som används av miljö- och byggnadsförvaltningen är 

upplagda på samma vis, d v s att kunden ska ersätta den kostnad som 

kommunen har för myndighetsutövningen. Det är även med dessa intäkts-

krav som förvaltningens budget är lagd. 

 

Att sänka taxan skulle vara en direkt besparing på förvaltningen då det 

minskar möjligheterna till intäkter. Detta måste i så fall kompenseras 

genom att man tar in avgifter på annat håll eller sänker kvaliteten på 

arbetet. Det bedöms inte vara förenligt med rättssäkerhet och kundservice 

att sänka kvaliteten på arbetet. 

 

Om kommunen, läs kommunstyrelsen, så önskar kan man dock välja att 

sponsra vissa ärendetyper såsom handläggning av strandskydd. Med det 

menas att miljö- och byggnadsförvaltningen fakturerar samma totalbelopp 

som tidigare men att en del av detta faktureras Vimmerby kommun. 

 

Sammanfattning 
En motion om att sänka avgiften för prövning av strandskydd har 

inlämnats. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Vimmerby kommun har översänt en 

motion till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Motionen föreslår en 

MBN § 34/2017 Dnr MOB 2017-16  
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 Sammanträdesprotokoll  2(2) 
Sammanträdesdatum 

2017-02-08 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

sänkning av avgiften för prövning av strandskydd till 1000 kronor. 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-12-19 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KF § 297 Dnr 2016/000647  Kod 109 

Motion - sänk avgiften för att pröva strandskyddet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

har väckt motion om att sänka avgifter för att pröva strandskyddet. Från 

olika håll uttalas att ambitionen är att hålla hela Sverige levande. Det är 

nödvändigt att landsbygdskommuner ges möjlighet att utnyttja de fördelar 

och resurser som finns genom att erbjuda ett boende nära sjöar och 

vattendrag. 

 

Ett moment som kan påverkas direkt på det kommunala planet är den avgift 

som man måste betala för att få frågan om strandnära byggande prövat. Idag 

tar Vimmerby kommun ut 7 088 kr i avgift när man ansöker. Det kan å ena 

sidan var motiverat om man får en bra boendelösning, men kan vara helt 

orimlig om detta blir en avgift man tvingas betala för ett nej till ansökan. 

Kristdemokraterna vill att man snabbt gör det som är möjligt på kommunal 

nivå och föreslår därför att kommunstyrelsen prövar om man kan sänka 

denna avgift till 1 000 kr. 

 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

yrkar att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att 

lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära 

byggande från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger motionen för beredning.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och 

Ola Gustafsson KD), Id 54412 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-12-19 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

______________________________________ 
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Ärende 

17
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 62 Dnr 2016/000418 009 

Borgerlig vigsel i Vimmerby kommun - arvode och 
avgifter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna föreliggande förslag till bestämmelser om arvode 

och avgift vad gäller borgerlig vigsel i Vimmerby kommun 

att  finansiering sker inom kommunstyrelsens budget. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  godkänna föreliggande förslag till rutiner för borgerlig vigsel i 

Vimmerby kommun.  

Anmälan om jäv 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

Sammanfattning 

Arbetsutskottet beslutade 2017-02-14, KSAU § 42 att Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) och Therese Jigsved, kanslijurist ges i uppdrag att ta fram 

förslag på vigselförrättare samt se över frågor kring arvode och taxa för 

borgerlig vigsel under innevarande mandatperiod. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna föreliggande förslag till bestämmelser om arvode 

och avgift vad gäller borgerlig vigsel i Vimmerby kommun 

att  finansiering sker inom kommunstyrelsens budget. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

att  godkänna föreliggande förslag till rutiner för borgerlig vigsel i 

Vimmerby kommun.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-14, KSAU § 42 

Bestämmelser om arvode och avgift vad gäller borgerlig vigsel i Vimmerby 

kommun, Id 55476 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-02-14 Id 52509 

Arbetsutskottets beslut § 51 2017-02-28 

Beslutet skickas till 

Therese Jigsved, kanslijurist 

Ingela Nilsson Nachtweij      

 

 

___________________ 
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 51 Dnr 2016/000418 009 

Borgerlig vigsel i Vimmerby kommun - arvode, avgift 
och rutiner 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna föreliggande förslag till bestämmelser om arvode 

och avgift vad gäller borgerlig vigsel i Vimmerby kommun 

att  finansiering sker inom kommunstyrelsens budget. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

att  godkänna föreliggande förslag till rutiner för borgerlig vig-sel i 

Vimmerby kommun.  

 

Anmälan om jäv 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

Sammanfattning 

Arbetsutskottet beslutade 2017-02-14, KSAU § 42 att Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) och Therese Jigsved, kanslijurist ges i uppdrag att ta fram 

förslag på vigselförrättare samt se över frågor kring arvode och taxa för 

borgerlig vigsel under innevarande mandatperiod. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna föreliggande förslag till bestämmelser om arvode 

och avgift vad gäller borgerlig vigsel i Vimmerby kommun 

att  finansiering sker inom kommunstyrelsens budget. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

att  godkänna föreliggande förslag till rutiner för borgerlig vig-sel i 

Vimmerby kommun.  
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-14, KSAU § 42 

Bestämmelser om arvode och avgift vad gäller borgerlig vigsel i Vimmerby 

kommun, Id 55476 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-02-14 Id 52509 

 

Beslutet skickas till 

Therese Jigsved, kanslijurist 

Ingela Nilsson Nachtweij      

 

___________________ 
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    BESTÄMMELSER 1(1) 

   2017-02-14 

   Dnr 2016/418 

Kommunstyrelseförvaltningen   Id 55476 

Therese Jigsved 

 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

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

 

 
 
 

Bestämmelser om arvode och avgift för borgerlig vigsel i  
Vimmerby kommun 
 

 

Arvode till borgerlig vigselförrättare 
Kommunalt arvode till borgerlig vigselförrättare utbetalas när vigseln äger rum inom 

Vimmerby kommun på lördagar, söndagar, helgdagar och aftnar.  

 

Vigselförrättare som tar vigsel inom Vimmerby kommun under semester har också rätt 

till kommunalt arvode.  

 

För vigslar som äger rum under vardagar och i övrigt utgår inget kommunalt arvode 

utan endast arvode från länsstyrelsen. 

 

Ersättningen uppgår till ett grundarvode per vigsel och därutöver ett timarvode om vig-

seln tar längre tid än en timme.  

 

Skulle en vigselförrättare ha två vigslar under samma dag utgår ett grundarvode och 

därefter timarvode.  

 

Grundarvodet och timarvodet uppgår till samma belopp som fullmäktige varje år fast-

ställer för förtroendevalda. 

 

Borgerlig vigsel äger rum i Tingssalen i Rådhuset, Vimmerby. Vigselförrättaren har rätt 

till reseersättning om vigseln äger rum utanför Rådhuset om den totala resan överstiger 

10 km. 

 

 

 

Avgift för borgerlig vigsel  
Vimmerby kommun tar ut en administrativ avgift för borgerlig vigsel om 500 kr exklu-

sive moms. 

 

En separat faktura på avgiften med betalningsvillkor 30 dagar skickas efter vigseln. 

 

Är ingen av de som viger sig folkbokförd i Sverige tas avgiften ut innan eller i samband 

med vigseln. 

 

Avgiften bör ses över en gång per mandatperiod. 
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    TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

   2017-02-14 

   Dnr 2016/418 

Kommunstyrelseförvaltningen   Id 52509 

Therese Jigsved 

 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

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

 

  Kommunstyrelsen 
 
 

Borgerlig vigsel i Vimmerby kommun – arvode, avgift och rutiner 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna föreliggande förslag till bestämmelser om arvode och avgift vad gäller 

borgerlig vigsel i Vimmerby kommun 

 

att bestämmelserna träder i kraft för vigslar bokade efter 2017-03-31 och gäller tills 

vidare 

 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget. 

 
 

Ärende  
 

Bakgrund 

Arbetsutskottet beslutade 2017-02-14, KSAU § 42 att Ingela Nilsson Nachtweij (C) och 

Therese Jigsved, kanslijurist ges i uppdrag att ta fram förslag på vigselförrättare samt se 

över frågor kring arvode och taxa för borgerlig vigsel under innevarande mandatperiod. 

 

Enligt förordning om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare är det 

länsstyrelsen som utser vigselförrättare i varje kommun. Förslag till vigselförrättare bru-

kar lämnas från kommunstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar även om tjänstgöringstiden och 

förordnandet brukar normalt sett vara en mandatperiod. Förordnandet medger även rätt 

att förrätta borgerlig vigsel utanför kommunen, men inom Sveriges gränser, men det hu-

vudsakliga uppdraget för de vigselförrättare som utses för Vimmerby kommun är att viga 

personer inom Vimmerby kommuns gränser.  

 

Ersättningen från länsstyrelsen är 110 kr före skatt för varje förrättad vigsel oavsett vilken 

dag eller hur lång tid vigseln har tagit. Har mer än en vigsel förrättats samma dag är er-

sättningen 30 kr för varje vigsel utöver den första. 

 

Vimmerby kommun har ca 30-40 vigslar per år och de flesta äger rum på sommarhalv-

året. År 2016 administrerade Vimmerby kommun 46 vigslar.  

 

Länsstyrelsen har inte beslutat om att tjänstgöring ska ske vissa dagar utan tid och plats 

bestäms i samråd mellan vigselförrättare och de som ska vigas. Vimmerby kommun har 

som tradition att försöka möta brudparets önskemål om tid och plats för vigsel. Många 

brudpar har önskemål om att vigas på helger och aftnar under sommaren och en stor del 

av vigslarna äger därför rum på lördagar under maj, juni, juli och augusti. Det är därför 

ett ganska stort tryck under sommaren.  
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 2 

 

Det är också en trend att vilja ha borgerlig vigsel med många gäster och utanför Vim-

merby stad. Det innebär att alltfler vigslar tar betydligt längre tid än tidigare då det var 

vanligast att en borgerlig vigsel ägde rum på några minuter.  

 

Det är därför rimligt att kommunen i vissa fall ersätter borgerliga vigselförrättare med ett 

kommunalt arvode. 

 

 

Förslag att införa kommunalt arvode 

Förslag är att införa ett kommunalt arvode till borgerliga vigselförrättare när vigseln äger 

rum i Vimmerby kommun på lördagar, söndagar, helgdagar och aftnar. Vigselförrättare 

som tar vigsel i Vimmerby kommun under semester har också rätt till kommunalt arvode. 

För vigslar som äger rum under vardagar och i övrigt utgår inget kommunalt arvode utan 

endast arvode från länsstyrelsen. 

 

Arvodet föreslås uppgå till samma belopp som fullmäktige fastställer för förtroendevalda, 

vilket är ett grundarvode om 820 kr per vigsel och därutöver ett timarvode om 166 

kr/timme om vigseln tar längre tid än en timme. Skulle en vigselförrättare ha två vigslar 

under samma dag utgår ett grundarvode och därefter timarvode. I den utsträckning som 

grundarvode och timarvode ändras för de förtroendevalda så ändras arvodet för borger-

liga vigselförrättare till samma nivå.  

 

Borgerlig vigsel förrättas normalt sett i Tingssalen i Rådhuset. Vigselförrättaren har rätt 

till reseersättning om vigseln äger rum utanför Rådhuset om den totala resan överstiger 

10 km. 

 

 

Förslag införa avgift för borgerlig vigsel 

Många kommuner tar ut en administrativ avgift av brudparen för att något täcka kommu-

nens kostnader för borgerlig vigsel. I avgiften ingår anvisad lokal samt förberedande av 

lokal, vigselförrättningen, administration inför och efter vigseln samt kontakt med vigsel-

förrättaren om brudparet så önskar.  

 

Förslag är att Vimmerby kommun beslutar att ta ut en avgift om 500 kr exklusive moms 

per vigsel. Faktura föreslås skickas separat efter vigseln. Är ingen av de som viger sig 

folkbokförd i Sverige tas avgiften ut innan eller i samband med vigseln. 

 

Avgiften bör ses över en gång per mandatperiod. 

 

 

Frågor om finansiering 

Årlig kostnad för arvode till vigselförrättare beräknas uppgå till ca 20 000 kr om man 

räknar med att ca 25 vigslar föranleder kommunalt arvode.  

 

Årlig intäkt för verksamheten beräknas till ca 20 000 kr om antalet vigslar uppgår till 40 

stycken under ett år.  
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Införs arvode och avgift för borgerlig vigsel enligt förslaget är beräkningen att det inte 

krävs något beslut om ny finansiering. De kostnader som verksamheten runt borgerlig 

vigsel har idag bekostas av kommunstyrelsen inom befintlig budget.  

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-14, KSAU § 42 

Bestämmelser om arvode och avgift för borgerlig vigsel i Vimmerby kommun, Id 55476 
 

 

 

Therese Jigsved  

Kanslijurist  

E-post: therese.jigsved@vimmerby.se 

Telefon: 0492 – 76 90 06 
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-14 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 42 Dnr 2016/000418 009 

Borgerlig vigsel i Vimmerby kommun - arvode, avgift 
och rutiner 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att  Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Therese Jigsved, kanslijurist 

ges i uppdrag att ta fram förslag på vigselförrättare samt se 

över reglemente kring arvodering och taxa under innevarande 

mandatperiod.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) väcker ett extra ärende angående borgerlig 

vigsel i Vimmerby kommun. 

För närvarande finns enbart två stycken borgerliga vigselförrättare. Fler 

vigselförrättare behöver utses samt arvodering och taxa behöver ses över.  

 

Förslag till beslut 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att Therese Jigsved, kanslijurist och hon 

själv ges i uppdrag att ta fram förslag på vigselförrättare samt se över 

reglemente kring arvodering och taxa under innevarande mandatperiod.  

 

Beslutet skickas till 

Therese Jigsved, kanslijurist 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  

 

___________________ 
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Ärende 

18

203



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 44 Dnr 2017/000058 041 

Komplettering av investeringsplan 2017 samt 
överflyttning av investeringar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

att  godkänna reviderad investeringsbudget enligt föreliggande 

förslag.  

Sammanfattning 

I november 2016 godkändes budget 2017 av kommunfullmäktige. För att 

kunna slutföra de investeringsprojekt som påbörjats 2016 måste utrymme 

göras i nuvarande investeringsbudget. Totalt rör det sig om 7 582 tkr.   

Arbetsutskottet gav i januari samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att 

omprioritera i investeringsplanen inom beslutat investeringsram på 34,2 mkr. 

 

Ärendet diskuteras angående särskilda budgetposter. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta  

att  godkänna reviderad investeringsbudget enligt föreliggande 

förslag.  

Beslutsunderlag 

Reviderad Investeringsbudget 2017 behov 2021 plan 2030 

Arbetsutskottets beslut § 24 2017-01-31 

Kommunfullmäktiges beslut § 235 2016-11-28 

Budgetdokumentet 2017 med plan för 2018-2019 

Tjänsteskrivelse, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef 2017-02-21 Id 

55544 

Arbetsutskottets beslut § 47 2017-02-28 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

___________________ 
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 47 Dnr 2017/000058 041 

Komplettering av investeringsplan 2017 samt 
överflyttning av investeringar 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta  

att  godkänna reviderad investeringsbudget enligt föreliggande 

förslag.  

 

Sammanfattning 

I november 2016 godkändes budget 2017 av kommunfullmäktige. För att 

kunna slutföra de investeringsprojekt som påbörjats 2016 måste utrymme 

göras i nuvarande investeringsbudget. Totalt rör det sig om 7 582 tkr.   

Arbetsutskottet gav i januari samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att 

omprioritera i investeringsplanen inom beslutat investeringsram på 34,2 mkr. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

 

att  godkänna reviderad investeringsbudget enligt föreliggande 

förslag.  

Beslutsunderlag 

Reviderad Investeringsbudget 2017 behov 2021 plan 2030 

Arbetsutskottets beslut § 24 2017-01-31 

Kommunfullmäktiges beslut § 235 2016-11-28 

Budgetdokumentet 2017 med plan för 2018-2019 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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   Diarienummer 2017/058 
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Samhällsbyggnadsavdelningen   

MH 

 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

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

 

 

 

Kommunstyrelsen  
 

 

Reviderad investeringsbudget 2017, överflyttning av outnyttjade 

investeringsmedel 2016 till 2017, investeringsbehov 2017-2021 och 

plan2022-2030 
 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

 

att  godkänna reviderad investeringsbudget enligt föreliggande förslag.  

 
 
Ärendet 

I november 2016 godkändes budget 2017 av kommunfullmäktige. För att kunna slutföra de 

investeringsprojekt som påbörjats 2016 måste utrymme göras i nuvarande investeringsbudget. 

Totalt rör det sig om 7 582 tkr.   

Arbetsutskottet gav i januari samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att omprioritera i 

investeringsplanen inom beslutat investeringsram på 34,2 mkr. 

 

 
Beslutsunderlag 

Reviderad Investeringsbudget 2017 behov 2021 plan 2030 

Arbetsutskottets beslut § 24 2017-01-31 

Kommunfullmäktiges beslut § 235 2016-11-28 

Budgetdokumentet 2017 med plan för 2018-2019 

 
Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 Ekonomiavdelningen  

 Administrativa avdelningen  

 Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

 

 

Miklos Hathazi 

Samhällsbyggnadschef 
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Investeringsbudget 2017 förslag 2018- 2021 plan 2022- 2030

Ändamål Kommentarer
Överflytt 

från 2016

Belutad 

budget 2017

2017 

Förslag

Behov 

2018

Behov 

2019

Behov 

2020

Behov 

2021

Totalt 

investerings 

behov 2017- 

2021 

Plan 2022-

2030

Passersystem stadshuset
Upprustning entréhall, skalskydd och telefoni. 

Utökat uppdrag och behov 
710 300 1 010 1 010

Anslutningsavgifter Fiber
Pågår regelbundet. Ej genomförda anslutningar 

2016, utökat behov 2017
67 100 167 500 500 500 500 2 167

Infrastrukturprojekt fiber
Infrastrukturprojekt fiber. Bedömningen är 

minskad behov 2017
1 000 500 2 000 2 500

Verksamhetsanp lokaler
Pågår regelbundet. Anpassningar kommer att göras 

i mindre omfattning 2017.
1 500 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 7 000 12 000

AL-skolan upprust, tek ytskick, utemiljö

Projektering påbörjas 2016. Byggnation 2017, 

2018, 2019. Endast åtgärder enligt AV krav och i 

KS beslutad åtgärdsplan.  

1 487 5 000 2 061 3 000 5 061

Vimarskolan upprustning Hus A och H, teknik och ytskikt 1 000 13 500 14 500

Gymnasiet, A-huset, plåttak/fönster/fasad Plåttak, fönster, fasad. 9 000 3 000 12 000

Solelpaneler kommunala fastigheter Åtgärd beaktas vid kommande investeringar. 250 1 750 2 000

52019 Miljögården Rivning. Kostnadspost för MEX 1 000 0 0

52110 Vimarskolan paviljong Upprustning 500 500 1 000

52717 Stadshuset
Ny takpapp/isolering/plåtarbete. Avslutas påbörjad 

renovering för del av taket, mindre kostnad. 
2 500 2 100 2 500 2 500 7 100

52717 Stadshuset
Lokalanpassning/invändig upprustning, 12 mnkr 

per år 2019-2025
12 000 12 000 12 000 36 000

Södra Vi skola

Ventilationsombyggnad pga förändrad verksamhet. 

Arbetena avslutas under april månad, högre 

kostnade efter inkomna anbud.

1 639 1 500 3 139 3 139

Ny förskola

Utökat behov, fler barn Ersätter Skogsbackens 

paviljonger. Processen hat fått en högre prioritering 

och rimlig tidsperspektiv. 

250 400 20000 19750 40 150

Förskola Tuna

Vimerhem och SOC undersöker möjligheten att 

flytta in förskolan till Solgläntan. Vimarhem 

investerar. 

3 950 0 0

Djursdala skola
Proj för att ersätta självdrag med mekanisk FTX-

Vent. Lägre prioritering, endast projektering 2017.
0 100 3400 3 500

Djursdala skola Ersätta olja med värmepump 1 000 1 000

Brännebro skola
Proj för att ersätta självdrag med mekanisk FTX-

Vent. Lägre prioritering, endast projektering 2017.
0 100 3400 3 500

Norrängen 1 Åtgärder efter utredning luktproblem 1 100 1 100 1 100 1 000 3 200

Vimarskolans kök Ombyggnad för packmaskin 1 200 1 200 1 200

Bil med kyla till kostverksamheten Utbyte av befintlig bil med kyla. 600 600

Köksutrustning

Ny förpackningsmaskin 900 tkr (bef behövs även 

framöver), transportskåp m högre standard tot 400 

tkr, vågar (för att möjliggöra mätning svinn) 60 tkr, 

lyftvagnar 70 tkr. 

900 900 530 1 430

Släckbilar Släckbilar 4 200 4 200 4 200 8 400

Ledningsstöd/datasystem

Uppdatering/komplettering 

ledningsstöd/datasystem viktigt för gemensam 

ledningsorganisation. 

400 400

Höjdfordon Utbyte av höjdfordon Livräddningsfordon  5 500 5 500

Persontransportfordon Utbyte av persontransportfordon 250 600 850

Tankbil Utbyte av tankbil 2 700 2 700

Släpspruta Utbyte av släpspruta  350 350

Slangtvätt Utbyte av slangtvätt 1 200 1 200 1 200

Tvättutrustning Tvätt/diskanläggning för kontaminerad utrustning 1 500 1 500

Rökdykarutrustning Rökdykarutrustning. Överflyttad till 2018. 220 0 220 220 440

Utryckningskläder Utryckningskläder. Överflyttad till 2018. 250 0 200 250 450

Besiktningsfordon Utbyte av besikningsfordon 450 450

Vackra Vimmerby
2017 Infart och rondeller, 2018-2021 bland annat 

Coop-torget. Har fått lägre prioritering för 2017. 
200 0 455 700 700 750 2 605 5 000

Exploatering Ulriksdal Detaljplan, exploatering och byggnation. 16 000

Exploatering Nossen
Utredningar och detaljplan exploatering och 

byggnation.
500 500 5 500 6 000

Beläggning
Kompassgränd, asfalt. Ingår i 

asfalteringsprogrammet.  
250 0

Exploatering,Krönsmon/Ceos Gatunät 6 000 6 000

Exploatering Nybble

Utredningar och detaljplan, exploatering och 

byggnation. Endast utredning och påbörja 

projektering 2017. 

1 000 500 1 000 3 000 4500 9 000

Exploatering industrimark,Arla Byggnation av väg. 5 600 5 600

Industriomr öster om Nosshult Projektering 1 000

Krönsnäs tipp Sanering 6000 6 000

Kv Stören V Tullportsgatan Projektering 500 500

Exploatering Folkets park
Byggnation. Asfaltering färdigställs när 

husbyggnationerna är klara.  
400 0 400 250 650

Trafikplats Krönsnäs

Planskild korsning. Infart Krönsmon och ALV, 

förberedelse av anslutning av ringväg nord-öst 

Vimmerby

35 000

Asfalteringsprogram
Asfaltering av kommunala gator. Asfaltering av 

gator, lägre ambitionsnivå 2017.
2 600 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 14 000 16 000

8 000Energieffektiviseringsåtgärder 5 000Pågår regelbundet. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 0001 000
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Cirkulationsplats Storgatan
Ny rondell vid korsningen 

Storgatan/Ringvägen/Bondebygatan
2 500 2 500

Renovering Storgatan
Ombygnad/renovering Storgatan från Kampbacken 

till Bryggaregatan.
4 000 4 000

GC-väg V. Tullportsg.-Prästgårdsg. Byggnation 4 000 4 000

Trafikutredning Prästgårdsgatan Projektering och byggnation 250 3 000 3 250

Inventering avfallsdeponier

Pågående arbeten deponier ska utredas, MIFO. Ej 

genomförda utredningar 2016, högre bedömd 

kostnad 2017, myndighetskrav.

300 500 700 400 1 100

Trafiksäkerhetsåtgärder
Rätt fart i staden, samt årliga 

trafiksäkerhetsåtgärder enligt plan.
300 300 400 1 000

Ombyggnation bussfickor

Anpassning av omgivande miljö runt resecentrum; 

justering höjder och kantsten för rörelsehindrade, 

barn och äldre.

100 500 600 500

Tillgänglighetsanpassning

Pågående arbeten enligt inventerat behov. 

Tillgänglighetsanspassning i centrala Vimmerby 

ska genomföras i samklang med plan för Vackra 

Vimmerby.

400 400 1 000 1 800 1 000

Insatser belysningsstolpar
Byte av stolpar istället för insatser. Pågår enligt 

program.
200 200 1 600 2 000

GC-väg Gullringen Byggnation 400 400

Källängsparken
Ny beläggning av gångväg genom parken, 

upprustning av lekparken.
750 2 000 2 750

Södra Vi torg Ombyggnation 700 700

Naturlekplatser
Skapa naturlekplatser. Bl.a. vid nya 

bostadsområdet Folketspark
500 500

Dagvattenåtgärd Gullringen
Dagvattenåtgärd/ombyggnad gata  1-4 Tvärgränd i 

Gullringen.
250 250

Kolonilotter Byggnation av kolonilotter i Vimmerby. 500 500

Park och gata, fordon Lövsug. 250 250

Park och gata, fordon Traktor med tillbehör 600 600

Park och gata, fordon Parkavdelningen, två transportbilar 600 600

Park och gata, fordon Redskapsbärare 800 800

Park och gata, fordon Traktor med tillbehör 1 500 1 500

Park och gata, fordon Lastmaskin 1 700 1 800 3 500

Park och gata, fordon Servicebil/skyltbil  300 300

Park och gata, fordon Traktor med plog 1 500 1 500

Park och gata, fordon Grävmaskin 1 500 1 500

Park och gata, fordon Maskin för ogräsbekämpning 2 200 2 200

Park och gata, fordon Lastbil/kranbil 2 500 2 500

Park och gata, fordon Servicebil 400 400

Utvecklingsavdelningen

Färdigställande av CEOS anläggning. Ökat krav på 

granulatavskiljning och sanering i Lillån. Påbörjat 

arbete, avslutas sommaren 2017.

814 730 1 544 1 544

Utvecklingsavdelningen Omställning bibliotek 250 250 250

Utvecklingsavdelningen
Mer öppet. Göra biblioteket tillgängliga för 

invånarna även när det är obemannat
200 200

Utvecklingsavdelningen
Bygga en skatepark i samarbete med privata 

företag. 
2 000 2 000

Socialnämnden Inventarier ny gruppbostad 600 600 650 1 250

Socialnämnden Kontorsinventariert 600 600

Rensning av Lillån
Rensning av å fåran från södra industriområdet till 

Stångån. Utförs 2017. 
100 100 100

Parkering Norrgården
Ny parkering efter ombyggnad av Norrskenet till 

förskola. Färdigställs våren 2017.
179 179 179

CEOS beläggning och dike
Asfaltering av Bolagsgatan och dikningsarbete på 

industriområdets västra sida mot skogen
500 500 500

Asfaltsplan 
Statusbestämning och flerårig program för 

upprustning av gator
500 500 500

Ledningsfordon Byte av ålderstigen fordon för räddningstjänsten 900 900 900

Gruppboende Villekulla
Utbyggnad av Gruppboendet med 

personalytrummen. Arbetet avslutas våren 2017.
1 200 1 200 1 200

Äldreboende tilloch ombyggnad
Garantipengar som betalas ut efter åtgärder på 

anmärkningar vid slutbesiktning. Ny post
2 500 2 500

Utrustning pleniesalen
Ljud anläggning, hörslinga, belyssning, laddstatin 

för läsplattor. Utökad krav och kostnad.
300 600 600

Teknisk utrustning Campus BUN Annläggning för fjärrutbildning 100 100

Resecentrum upprustning, tak, fönster, fjärrvärme. Ny post 600 1000 1 600

Ny skola Nybyggnad av låg- och mellanstadieskola 150 000

Friluftsområde Utökning mot Ulriksdal 5 000

Bostadsbebyggelse Norr om Folkets park Mitt för Vimarskolan 10 000

GC-väg Gullringen Sträcka 400 m längs Storgatan 700

GC-väg Frödinge 500

Idrottsanläggningar Framtida anläggningar 50 000

Utbyggnad Vidala Utbyggnad av äldreboende 1 000 17 000 17 000

Kundcenter Ombyggnad av entrén 400 1 600

Totalt 8 696 34 200 34 200 65 955 89 320 65 250 64 150 280 675 309 500

Ändring mot antagen budget 2017
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Ärende 

19
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 45 Dnr 2016/000317 821 

Antagande av taxa angående idrottsanläggningen 
Ceosvallen.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  anta förslaget för taxor på Ceosvallen beträffande konstgräset 

samt naturgräset under 2017. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  ge Utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till en 

fördelningsprincip vad gäller bokning utav konstgräset, 

naturgräset och omklädningsrum för 2017. Arbetsutskottet 

delegeras mandat att besluta i frågan. 

Att finansiering av antagen taxa sker inom kommunstyrelsens ram. 

Att matchtaxan börjar gälla när läktaren tas i bruk. 

 

Sammanfattning 

Utvecklingsavdelningen har, tillsammans med Peter Högberg, i uppgift att ta 

fram förslag till avtal med Vimmerby IF beträffande Ceosvallen. Efter dialog 

med kommunstyrelsens arbetsutskott har inriktningen för 2017 beslutats vara 

en kommunal taxa för både konstgräset samt naturgräset, som föreningar kan 

boka. Hela anläggningen på Ceosvallen skulle då både skötas och drivas 

kommunalt med vissa undantag.  

 

Mirja Holgersson, fritidssamordnare redogör i ärendet. 

Ärendet diskuteras angående taxan och städkostnad.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  anta förslaget för taxor på Ceosvallen beträffande konstgräset 

samt naturgräset under 2017. 

 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Att  ge Utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till en 

fördelningsprincip vad gäller bokning utav konstgräset, 

naturgräset och omklädningsrum för 2017. Arbetsutskottet 

delegeras mandat att besluta i frågan. 

Att finansiering av antagen taxa sker inom kommunstyrelsens ram. 

Att matchtaxan börjar gälla när läktaren tas i bruk.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning av intäkter Ceos 2017-02-22 

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgersson, fritidssamordnare 2017-02-22 Id 55521 

Arbetsutskottets protokoll § 57 2017-02-28 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

 

___________________ 
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 57 Dnr 2016/000317 821 

Avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby IF 
angående idrottsanläggningen Ceosvallen.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  anta förslaget för taxor på Ceosvallen beträffande konstgräset 

samt naturgräset under 2017. 

 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Att  ge Utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till en 

fördelningsprincip vad gäller bokning utav konstgräset, 

naturgräset och omklädningsrum för 2017. Arbetsutskottet 

delegeras mandat att besluta i frågan. 

Att finansiering av antagen taxa sker inom kommunstyrelsens ram. 

Att matchtaxan börjar gälla när läktaren tas i bruk. 

 

 

Sammanfattning 

Utvecklingsavdelningen har, tillsammans med Peter Högberg, i uppgift att ta 

fram förslag till avtal med Vimmerby IF beträffande Ceosvallen. Efter dialog 

med kommunstyrelsens arbetsutskott har inriktningen för 2017 beslutats vara 

en kommunal taxa för både konstgräset samt naturgräset, som föreningar kan 

boka. Hela anläggningen på Ceosvallen skulle då både skötas och drivas 

kommunalt med vissa undantag.  

 

Mirja Holgersson, fritidssamordnare redogör i ärendet. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  anta förslaget för taxor på Ceosvallen beträffande konstgräset 

samt naturgräset under 2017. 
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Att  kommunstyrelsen beviljas tilläggsanslag på 400 tkr från och 

med 2017, vilket innebär att det budgeterade resultatet för 

Vimmerby kommun sänks med motsvarande belopp. 

 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Att  ge Utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till en 

fördelningsprincip vad gäller bokning utav konstgräset, 

naturgräset och omklädningsrum för 2017. Arbetsutskottet 

delegeras mandat att besluta i frågan. 

 

Tomas Peterson (M) yrkar att attsats två tas bort och utvecklingsavdelningen 

istället försöker hantera underskottet inom nuvarande budget. samt 

att nya taxan börjar gälla när nya läktaren tas i bruk.  

 

Beslutsgång 

Ett ändringsyrkande föreligger. Ordföranden finner att arbetsutskottet 

bifaller Petersons (M) ändringsyrkande.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning av intäkter Ceos 2017-02-22 

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgersson, fritidssamordnare 2017-02-22 Id 55521 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

 

___________________ 
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Taxor och avtal Ceosvallen 2017 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  anta förslaget för taxor på Ceosvallen beträffande konstgräset samt 

naturgräset under 2017. 

Att  kommunstyrelsen beviljas tilläggsanslag på 400 tkr från och med 

2017, vilket innebär att det budgeterade resultatet för Vimmerby 

kommun sänks med motsvarande belopp. 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  ge Utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till en 

fördelningsprincip vad gäller bokning utav konstgräset, naturgräset 

och omklädningsrum för 2017. Arbetsutskottet delegeras mandat att 

besluta i frågan. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklingsavdelningen har, tillsammans med Peter Högberg, i uppgift att ta fram 

förslag till avtal med Vimmerby IF beträffande Ceosvallen. Efter dialog med 

kommunstyrelsens arbetsutskott har inriktningen för 2017 beslutats vara en 

kommunal taxa för både konstgräset samt naturgräset, som föreningar kan boka. 

Hela anläggningen på Ceosvallen skulle då både skötas och drivas kommunalt 

med vissa undantag.  

Ärendet 

Utvecklingsavdelningens förslag på kommunal taxa enligt följande:  

 

Konstgräset  

Träningstaxa   300kr/tim för helplan 

Träningsmatchtaxa  450kr/tim  

Matchtaxa   500kr/tim (priset börjar gälla så snart läktaren är i 

bruk) 
Utomkommunala lag  800kr/tim  

 

Priserna är inklusive omklädningsrum.  

Hyra omklädningsrum   

för friluftsaktivitet på Ceosområdet 20kr/tillfälle 

 

Naturgräset  
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Träningstaxa   40kr/tim  

Matchtaxa   40kr/tim  

Utomkommunala lag  140kr/tim 

 

Hyra omklädningsrum   

för friluftsaktivitet på Ceosområdet 20kr/tillfälle 

 

Arrangemangshyra  Separata avtal 

 

Rutiner bokningar 

Utefter taxesystemet ovan behövs ett kompletterande dokument för hur tider på 

de olika planerna fördelas, som enklast byggs genom en fördelningsprincip. 

Utvecklingsavdelningens förslag är att få detta i uppdrag, att ta fram och 

presentera ett förslag för fördelningsprincip, för kommunstyrelsens arbetsutskott 

som också får mandat att ta beslut i frågan vid samma tillfälle. 

En problematik på Ceosvallen kopplat till den nya inriktning med ett taxesystem, 

är att antalet omklädningsrum är för få kopplat till verksamheten som bedrivs på 

hela området. Vimmerby IF äger en äldre byggnad på området som innehåller 4 

funktionella omklädningsrum i OK skick. Utvecklingsavdelningen vill arbeta 

vidare med frågan kring omklädningsrum och återkomma med ett förslag. 

Under 2016 har Vimmerby IF ansvarat för bokningarna på naturgräset, som till ca 

90 % utgörs av deras egen verksamhet. Att få pusslet att gå ihop med en stor 

verksamhet kontra för få omklädningsrum kräver en god insikt i hela 

verksamheten, vilka bokningar som ligger, vilka lag som kommer, är det 

män/kvinnor, flickor/pojkar m.m. I det fallet kommunen själva skulle ta över 

bokningen för naturgräset skulle många timmar få läggas för att sätta sig in i 

verksamheten för att pussla ihop scheman som håller i praktiken. Det skulle även 

behöva byggas på en tät dialog med VIF som har helheten kopplat till sin egen 

verksamhet. Utvecklingsavdelningen vill arbeta vidare med frågan kring 

bokningar och återkomma med ett förslag. 

 

Kvalité på gräset och behov utav renoveringar 

Gatukontoret har påbörjat arbetet med att utreda problematiken med gräsytorna 

utefter uppdrag samt åtgärder som är möjliga under 2017: 

 

Bevattningen av gräset är grunden för att få fungerande fotbollsplaner. Oavsett 

insats eller renovering av gräset så är vi i behov av fungerande bevattning där 

Gatukontoret har en dialog med VEMAB om tänkbara lösningar under 2017, 

vilket kort innebär att man se över vilka möjligheter att pumpa dagvatten för att 

undvika att använda dricksvatten. Inför framtiden kan det vara aktuellt att se över 

en större investering i en egen bevattningsdamm/buffertdamm för dagvatten på 
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området, vilket skulle innebära att vi slipper vattna med dricksvatten samt att 

dammen ur miljösynpunkt skulle filtrera dagvatten ytterligare innan det rinner ut i 

lillån. Pga. torka och bevattningsförbudet som rådde 2016 så har gräskvalitén, sett 

på hela ytan, tagit skada. Gräsfrön kommer köpas in och rutinmässigt arbete med 

luftning m.m. kommer att ske för att förbättra kvalitén.  

Ångledningen har varit ett återkommande problem där värmen från ledningen 

påverkar gräset ytterligare och ytan kräver mer bevattning och skötsel än övrig 

gräsyta. Här planeras inköp av gräs på rulle istället för att så på den ytan, vilket 

genomförs inom befintlig driftsbudget. Utredning vad gäller värmeisolering av 

ledningen ses över men är inget som vi hinner att hitta ev. återgärder på under 

2017.  

Det finns en trekant i kanten på gräsytorna som har fel bärlager vilket medför att 

planen blir vattensjuk vid mycket regn, och väldigt hård vid torka pga. att 

dräneringen inte fungerar som den bör. Detta kräver en större insats som får 

utredas vidare.  

Finansiering 

Framtagen skuggbudget visar på att Utvecklingsavdelningen gör ett förväntat 

minusresultat på 394 024 kr vid antagande av taxa för Ceos. Det negativa 

resultatet föreslås justeras genom tilläggsanslag på 400 tkr från och med 2017, 

vilket innebär att det budgeterade resultatet för Vimmerby kommun sänks med 

motsvarande belopp. 

   

Framtid 

Utvecklingsavdelningen har för avsikt att längre fram arbeta med nedanstående 

frågor kring Arena Ceos och Vimmerby IF. 

 Interna frågeställningar inom kommunen som behöver lösas vad gäller 

driften på Ceos och kostnader som rör där till. 

 Arbete att jobba vidare med frågan kring en större investering och 

renovering utav hela gräsytan på ett långsiktigt plan. 

 Uppdrag att kunna jobba med frågan om Vimmerby IF´s sociala 

ansvar och hur vi bemöter efterfrågan på en dialog och samverkan 

kring det här området. Ett området som inte enbart berör Kultur- och 

fritid, utan även barn- och utbildningsförvaltningen liksom 

socialförvaltningen med det förebyggande arbete som Vimmerby IF 

bedriver idag och planerar även i framtiden.  
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Beslutsunderlag 

Sammanställning av intäkter Ceos, se bilaga.  

 

Beslutet ska skickas till 

Utvecklingsavdelningen  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

Mirja Holgersson  

Fritidssamordnare   
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Intäker  Timmar  Pris/h Intäkt 
   Naturgräs träning VIF 2256 40 kr 90 240 kr 

   Naturgräs träning  94 40 kr 3 760 kr 
   Naturgräs Match VIF 261 40 kr 10 440 kr 
   Naturgräs Match  29 40 kr 1 160 kr 
   Naturgräs utomkommunala lag 0 140 kr 0 kr 
   Total Naturgräs      105 600 kr 
   Konstgräs Träning  171 300 kr 51 300 kr 
   Konstgräs Träning VIF 326 300 kr 97 800 kr 
   Konstgräs Träningmatch 44 450 kr 19 800 kr 
 

6 600 
 Konstgräs Träningmatch VIF 65,5 450 kr 29 475 kr 

 
9 825 

 Konstgräs Utomkommunala lag 58 800 kr 46 400 kr 
 

11 600 
 Konstgräs Match 12 500 kr 6 000 kr 

 
2 400 

 Konstgräs Match VIF 167 500 kr 83 500 kr 
 

33 400 
 

Total Konstgräs     334 275 kr 
 

63 825 
Höjning 
konstgräs 

Servicebyggnad      20 000 kr 
   Total Intäkt     459 875 kr 
   Total Intäkt VIF     331 455 kr 
    

220



Skuggbudget    Budget 2017 Skuggbudget   
     

3490 Övriga hyror och arrenden* -600 000 -459 875 
Hyror konstgräs/naturgräs och 
fastighet Ceos 63 825kr höjning av konstgräset  

 6090 Internt fördelad lokalkostnad 429 330 429 330 Lokalkostnad (Internt) 
     6130 Lokalvård 35 193 269 092 Lokalvården (Internt) OB 19 507 kr 3 Vardagar + lördag & Söndag 

6131 Sophämtning 14 000 14 000 Sopor 
     6210 El 60 000 60 000 El 
     6230 Värme och kyla 55 000 55 000 Värme 
     6280 Vatten och avlopp 40 000 40 000 Vatten 
     

7490 Övriga främmande tjänster 29 000 49 000 
Ljudanläggning & Fotbollsnät, 
bokningssystem 20 000 kr bokningssystem  

 

7920 
Avskrivning på byggnader, tekniska 
anläggningar 338 000 338 000 Konstgräs, oljemaskin 

     7999 Kalkylerad ränta 112 834 112 834 Konstgräs, oljemaskin 
     

          

 

Intäkter -600 000 -459 875 
      

 

Kostnader 1 113 357 1 367 256 
      

 

Nettokostnader 513 357 907 381 -394 024 
 

-457 
849 
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Bilaga 9 till Paraplyavtal mellan på sidan 3 nedan angivna parter med flera. 

AKTIEÄGARAVTAL 

avseende aktierna i 

Astrid lindgrens Värld AB 
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Parter 

A. salikon Förvaltning AB, 556896-7086, nedan benämnt "Salikon" 

B. Astrid Lindgrens Värld Aktiebolag, 556303-3033, nedan benämnt "ALV" 

C. Vimmerby kommun Förvaltnings AB, 556082-1976, nedan benämnt "VKF" 

Salikon, ALV och KALN benämns också "Part" eller gemensamt "Parterna" 

1. Nytt avtal 

1.1 Detta avtal med bilagor(" Avtalet") ersätter alla tidigare aktieägaravtal som träffats mellan 

salikon och VKF avseende aktieägandet i ALV. Sådana tidigare avtal upphör genom att detta 

Avtal blir gällande, vilket sker enligt bestämmelse i det Paraplyavtal till vilket detta Avtal är 

ett bilagerat underavtaL Safikon och VKF förklarar sig inte ha några oreglerade krav, 

skyldigheter eller rättigheter grundande på avtal som således härigenom upphör. 

2. Aktieägande 

2.1 Aktieägandet i ALV är fördelad enligt följande tabell: 

:r~;~t··.· ..... , ······ · ( iÄh·t:~läkti~·i:; ·Fg~d~1rifrig\Ö.~· 
t:._ ::.· ..... ::.· .. ·.:··. ;_ .. _;· 

Safikon 

VKF 

• och B-aktier 

681000 

75 000 

441236 A 

239 764 B 

9 340A 

65 660 B 

90,08% 

9,92% 

465 212 96,7% 

15 906 3,3% 

2.2 salikon och VKF är ense om att fördelning av aktier enligt tabellen i punkt 2.1 ovan ska 

bestå såvitt inte annat följer av bestämmelse i detta Avtal eller till följd av ett beslut enligt 

bestämmelserna i detta Avtal eller i övrigt i enlighet med gällande lag eller bolagsordning. 

3. Aktierna 

3.1 Detta Avtal omfattar samtliga nuvarande och i framtiden uppkommande aktier i ALV, som 

Safikon och VKF äger eller kan komma att äga i ALV under avta Istiden, nedan benämnda 

"Aktierna". Detsamma gälle,r utgivna teckningsrätter, delbevis, interimsbevis, konvertibla 

skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning och andra jämförbara 

instrument, häri benämnda "Värdepapper". Trots att Värdepapper utgivna av ALV inte 

omfattas av bolagsordningens Förköps- och hembudsklausuler avtalar Salikon och VKF att 

dessa klausuler ska tillämpas vid äganderättsövergång av Värdepapper. 

3.2 Salikon, VKF och ALV förbinder sig att själva eller genom ombud eller genom av dem 

utsedda styrelseledamöter vid bolagsstämmor, styrelsesammanträden och annars utöva sin 

rösträtt på sätt som erfordras för genomförandet och fullgörandet av bestämmelserna i 

detta Avtal. 
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4. Bolagsordningar 

4.1 ALV ska ha den bolagsordning som framgår av Bilaga 4.1. 

4.2 KALN ska ha den bolagsordning som framgå av Bilaga 4.2. 

4.3 Om någon av bolagsordningarnas bestämmelser inte överensstämmermed 

bestämmelserna i detta Avtal ska Avtalets bestämmelser ges företräde såvitt detta inte står 

i strid med tvingande lag. 

4.4 Om KALN fusioneras med ALV eller annat bolag ska det absorberande bolagets 

bolagsordning kompletteras med den i KALN:s nuvarande bolagsordning beskrivna 

verksamheten. Om fusion se vidare punkt 6.5 nedan. 

s. ALVs och KALNs verksamheter 

5.1 Verksamheterna i ALV och KALN ska bedrivas i överensstämmelse med bolagsordningarnas 

beskrivning av respektive bolags verksamhetsföremål (se bilagorna 4.1 och 4.2). 

5.2 Safikon och ALV garanterar att inga åtgärder för att flytta ALVs eller KALNs verksamheter till 

någon annan ort vidtas, och kommer så långt möjligt verka för att verksamheterna ska 

fortsätta utvecklas i Vimmerby. 

6. styrelser 

6.1 ALVs styrelse ska bestå av så många styrelseledamöter som salikon finner lämpligt. Om VKF 

så begär kan VKF nominera en styrelseledamot och en suppleant i ALV men ska först 

samråda med salikon om lämplig person att nominera. Om samråd skett ska salikon genom 

omröstning på bolagsstämma välja in person/er som VKF nominerat, såvida inte salikon kan 

anföra objektivt godtagbara skäl för att vägra inval av en sålunda nominerad person. 

6.2 ALVs styrelse utser stämmaombud på bolagsstämmor i KALN och instruerar sitt ombud på 

sådan stämma hur röstning ,ska ske med enkel majoritet med följande undantag. Om VKF 

önskar utse en ordinarie ledamot och en suppleant i KALNs styrelse ska ALV genom dess 

styrelse kalla till bolagsstämma i KALN och ska instruera stämmaombudet att rösta i 

enlighet med VKFs önskemål under förutsättning att VKF först samrått i frågan med Safikon 

och ALV. Denna skyldighet gäller inte om salikon och/eller ALV kan anföra objektivt 

godtagbara skäl för att vägra inval av en sålunda nominerad person. 

6.3 För beslutsförhet i styrelsen i ALV och KALN krävs, om ej samtliga styrelseledamöter är 

närvarande, att kallelse har utgått till samtliga styrelseledamöter minst sju {7) dagar före 

styrelsesammanträde; dock att styrelserna kan sammankallas med kortare kallelsetid i den 

mån ärendena som ska behandlas så kräver. Suppleant för av VKF nominerad 
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styrelseledamot ska alltid ha företräde att inträda istället för av VKF nominerad ordinarie 

ledamot. 

6.4 Salikon, VKF och ALV är skyldiga att informera styrelseledamöter om Avtalets innehåll samt 

att i alla delar instruera dem att agera därefter. 

6.5 För det fall beslut fattas om att KALN ska fusioneras in i ALV, ska VKF även därefter ha rätt 

att begära nominering av en styrelseledamot och en suppleant i ALV:s styrelse efter samråd 

med salikon om lämplig person att nominera. Om fusion ska ske med annat bolag, som inte 

tillhör samma koncern som ALV, ska det anses vara en överlåtelse av aktierna i KALN. 

Beslut om sådan fusion får inte ske utan att VKF först ska erbjudas köpa aktierna i KALN 

och av KALN utgivna värdepapper (med samma innebörd som anges i punkt 3.1 ovan). 

Erbjudandet ska i sådant fall i tillämpliga delar följa samma förköpsprocedur som finns 

intagen ALVs bolagsordning. 

7. Revisorer 

7.1 Bolagsstämman i såväl ALV som KALN ska välja en revisor eller ett revisionsbolag som 

nomineras i samråd mellan Parterna inför valet. Om enighet inte kan uppnås äger VKF rätt 

att nominera ytterligare en revisor eller revisionsbolag, som ska väljas vid stämman. 1 

sådant fall ska VKF slutligen ansvara för hälften av ALVs respektive KALNs totala kostnader 

för revision för den period som av VKF nominerad revisor eller revisionsbolag har haft 

revisorsuppdrag. 

8. Insyn i AlVs och KALNs verksamhet 

8.1 Parterna ska, inom ramen för styrelsearbetet, delge varandra sådan relevant information 

som Part har tillgång till och som är ägnad att materiellt påverka verksamheten ALV eller 

I<ALN, eller det relevanta bolagets framtid. 

8.2 Parterna ska instruera styrelseledamöterna att tillse att styrelseledamöterna, på 

styrelsemöten, får relevant ekonomisk information om ALV och KALN. 

8.3 Sin rätt enligt denna punkt 8 får Part utöva genom styrelseledamot. Part, som får del av 

information om eller som kopierar handlingar beträffande ALV eller KALN ska iaktta 

sekretess i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. 

9. Finansiering och emissioner 

9.1 ALVs och KALNs verksamhet finansieras genom dess egna kapital samt i övrigt genom 

internt genererade medel och/eller upplåning eller andra externa tillskott. Ingen Part är 

skyldig att tillskjuta ytterligare medel till ALV. Uppkommer fråga om att ALV ska genomföra 

en företrädesemission till aktieägarna, har Safikon och VKF rätt, men inte skyldighet, att 

delta vid teckning av nya Aktier i enlighet med lag. Part som inte vill delta vid sådan 

nyemission accepterar att ALVs aktiekapital ökas, med motsvarande proportionella 
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reducering av Partens ägarandel. Riktade nyemissioner ska, med hänsyn till bestämmelsen i 

punkt 2.2 inte ske om inte Parterna är överens eller om detta är nödvändig åtgärd för att 

undvika nödvändig likvidation eller konkurs i ALV eller I<ALN. 

9.2 Nyemissioner i KALN till annan än ALV kräver båda Parters godkännande. 

10. sekretess 

10.1 Parterna förbinder sig att inte utan övriga Parts skriftliga samtycke publicera eller på annat 

sätt delge tredje man information om sådana förhållanden rörande ALV eller KALN och 

deras respektive verksamheter som respektive bolag anser vara konfidentiell, dock med 

undantag för: 

10.1.1 information, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat 

sätt än genom någon av Parternas brott mot detta Avtal, 

10.1.2 information, som Parterna legalt har erhållit eller förvärvat av tredje man utan 

åläggande om sekretesskyldighet, 

10.1.3 information, som Parterna redan kände till utan sekretessplikt när Parterna 

mottog informationen. 

10.2 sekretesskyldigheten i denna punkt 10 gäller 5 år efter det att Avtalet upphört att gälla. 

10.3 VKF:s sekretessåtagande enligt detta Avtal och i övrigt begränsas av att VKF enligt lag kan 

vara skyldigt lämna ut information som är offentlig enligt offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). 

11. Överlåtelser 

11.1 Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal får ej överlåtas eller pantsättas 

utan samtidig överlåtelse av Aktierna och Värdepapper utgivna av ALV och kräver dessutom 

övriga Parters skriftliga godkännande. 

11.2 Om överlåtelse av Aktierna och Värdepapper utgivna av ALV sker enligt bestämmelser i 

detta avtal och enligt ALVs bolagsordning, ska överlåtaren tillse att förvärvaren inträder i 

detta Avtal. 

12. Ägarförändringar 

12.1 Om kontrollen över eller ägandet i Safikon ändras, så att nuvarande ägare (eller andra nära 

släktingar till Astrid Lindgren som kan komma att bli ägare framöver) i moderbolaget till den 

koncern som Safikon och ALV tillhör ("Salikon-koncernen") varken direkt eller indirekt har 

det bestämmande inflytandet över Safi kon, och förändringen inte är sådan att VKF, enligt 

en objektiv bedömning, skäligen kan anses behöva godta förändringarna, ska Safikon på 

VKFs begäran vara skyldig att erbjuda sina Aktier och Värdepapper i ALV till förköp enligt 

bolagsordningens förköpsklausuL Vidare ska i sådant fall salikon tillse att ägaren/ägarna till 

aktier och Värdepapper utgivna av KALN erbjuder aktier och Värdepapper utgivna av KALN 
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till VKF enligt bolagsordningens förköpsklausul i den mån sådana aktier och Värdepapper är 

i ALVs ägo när VKF blir ägare till Aktierna och Värdepapperen i ALV. 

12.2 Om ingen sådan situation som beskrivs i punkt 12.1 har inträffat men kontrollen över eller 

ägandet av Aktier och Värdepapper utgivna av ALV ändras så, att 100% av Aktierna och 

Värdepapperen inte längre ägs och kontrolleras av bolag inom salikon-koncernen och 

förändringen inte är sådan att VKF, enligt en objektiv bedömning, skäligen kan anses 

behöva godta förändringarna, ska ALV på VKFs begäran vara skyldigt att erbjuda sina aktier 

i KALN till förköp enligt bolagsordningens förköpsklausuL 

12.3 Om majoriteten av aktierna eller väsentliga delar av verksamheten i KALN ska säljas till 

någon utanför salikon-koncernen ska VKF informers om den tilltänkte köparen och om 

köpeskillingen innan affären genomförs. OM VKF kan på objektiva grunder visa, att den 

möjliga nya ägarsituationen är ägnad att leda till förändringar som allvarligt försvårar eller 

omöjlighgör den verksamhet som Insamlingsstiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens 

gärning, 833200-8021, bedriver äger VKF rätt att inträda i avtalet i den tilltänkte köparens 

ställe. 

12.4 Om kontrollen över eller ägandet i VKF ändras, så att Vimmerby kommun varken direkt eller 

indirekt har det bestämmande inflytandet över VKF, ska VKF på Safikons begäran vara 

skyldig att erbjuda sina Aktier och Värdepapper i ALV till förköp enligt bolagsordningens 

förköpsklausuL 

12.5 salikon och VKF har rätt att överlåta Aktierna och Värdepapperen i ALV till av något av dem 

kontrollerat bolag eller till annan juridisk person som kontrollerar salikon respektive VKF, 

utan att förköps- eller hembudsklausulerna i ALVs bolagsordning får åberopas. 

12.6 salikon avstår med bindande verkan från att utnyttja den aktiebolagsrättsliga rätten till 

tvångsinlösen av VKFs Aktier i ALV. 

13. Avkastning 

13.1 VKF har rätt att påkalla årlig utdelning motsvarande minst fem procent av vid var tid insatt 

kapital i ALV, dock att det noteras att sådan utdelning inte ska ske för det fall styrelsen 

bedömer att utdelning inte ska ske enligt gällande försiktighetsprinciper. För närvarande är 

kommunens insatta kapital7,5 miljoner kronor, vilket ger en årlig utdelning om 375 000 

kronor eller det högre belopp som beslutas på bolagsstämma. 

14. Avtalsbrott 

14.1 Brott av ALV mot Avtalet anses vara ett avtalsbrott utfört av såväl ALV som Salikon. 

14.2 Bryter salikon och/eller ALV mot bestämmelse i Avtalet och är avtalsbrottet av väsentlig 

betydelse för VKF vilket bland annat innefattar brott mot bestämmelserna i punkt 5 ovan 
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och vidtas ej rättelse inom trettio (30) dagar efter VKFs skriftliga anmaning (i de fall 

avtalsbrottet till natur är sådant att rättelse kan ske L är salikon skyldigt att omedelbart, när 

avtalsbrytande Part har mottagit begäran därom från, erbjuda samtliga sina Aktier och 

Värdepapper utgivna av ALV och/eller aktier och Värdepapper utgivna av KALN till förköp 

enligt den tillämpliga bolagsordningen, varvid erbjudandet ska anses ha skett till ett pris 

motsvarande aktiernas kvotvärde. 

14.3 Bryter VKF mot bestämmelse i Avtalet och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse för 

salikon och/eller ALV samt vidtas ej rättelse inom trettio (30) dagar efter salikons och/eller 

ALVs skriftlig anmaning (i de fall avtalsbrottet till natur är sådant att rättelse kan ske), är 

VKF skyldigt att omedelbart, när avtalsbrytande Part har mottagit begäran därom från, 

erbjuda samtliga sina Aktier och Värdepapper utgivna av ALV till förköp enligt den 

tillämpliga bolagsordningen, varvid erbjudandet ska anses ha skett till ett pris motsvarande 

aktiernas kvotvärde. 

14.4 Brott mot bestämmelserna i någon av punkterna 3.2 eller 12 anses alltid vara väsentliga 

avtalsbrott. 

14.5 Bryter Parter mot bestämmelserna i detta Avtal och (i) är avtalsbrottet inte av ringa 

betydelse och (ii) har inte avtalsbrottet läkts inom 30 dagar från det att avtalsbrytande Part 

erhållit meddelande därom, äger icke avtalsbrytande Part/er rätt att fordra att 

avtalsbrytande Part/er ska utge ett vite om 500 000 kronor i varje enskilt fall utöver 

eventuella andra rättigheter och skyldigheter som gäller enligt Avtalet. Om avtalsbrottet 

innebär ett brott mot punkt 12.6 eller ett brott mot punkt 14.2 ovan är vitet det högsta av 

(i) fem gånger ALVs resultat efter avskrivningar enligt senaste fastställda årsredovisningen 

eller (ii) 60 000 000 kr men VKF kan i sådant fall välja att avstå från vitet och istället påkalla 

förköp enligt punkt 14.2 ovan. 

14.6 Om vite inte täcker uppkommen skada harskadelidande Part rätt till skadestånd utöver 

vitet upp till den skada som uppkommit. 

14.7 Bryter VKF mot Avtalet och avtalsbrottet är väsentligt upphör punkt 12.6 att gälla och 

övriga rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet kvarstår därutöver. 

15. Avtalstid och avtalets upphörande 

15.1 Detta Avtal gäller från dess undertecknande av båda Parter och till och med den 31 

december 2027. Om uppsägning inte sker av salikon eller VKF senast sex månader före 

avtalstidens utgång ska Avtalet anses automatiskt förlängt ytterligare tre år med samma 

uppsägningstid och med samma förlängningstid om uppsägning inte sker. Uppsägande Part 

är på VKFs respektive salikons begäran skyldig att erbjuda sina aktier i ALV till förköp enligt 

bolagsordningens förköpsklausuL Uppsägning av ALV anses vara en uppsägning av Salikon. 
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15.2 Oaktat ovan, upphör detta Avtal att gälla automatiskt såvitt avserKALNom KALN, till följd 

av ändrade förhållanden mellan I<ALN och stiftelsen, inte längre har möjlighet att utöva den 

verksamhet som bedrivs vid Avtalets undertecknande. Varken I<ALN, ALV, Salikon eller 

annat bolag i salikon-koncernen ska under sådana omständigheter ansvara på något sätt 

(för förlust, skada eller annan kostnad} gentemot VI<F eller tredje part. Avtalet fortsätter 

dock i alla avseenden beträffande ALV. 

15.3 Bestämmelserna om sekretess i detta Avtal ska fortsätta att gälla efter Avtalets upphörande 

i den utsträckning som anges. 

16. lag om handelsbolag och enkla bolag 

16.1 Parterna har inte med detta Avtal haft för avsikt att bilda ett enkelt bolag. Om detta Avtal 

ändå skulle medföra att Parterna anses ha ingått bolag, och grund för likvidation av detta 

bolag föreligger enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag, ska ALV inte likvideras, utan 

den Part till vilket likvidationsgrunden är hänförlig ska utträda ur det enkla bolaget. Dock får 

inte ett sådant utträde ske efter det att någon Part begärt att den Part till vilken 

likvidationsgrunden är hänförlig ska uteslutas (genom inlösen av dennes aktier i ALV) i 

enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. Vid Parts utträde ska bestämmelserna i punkt 

14 äga motsvarande tillämpning. Om ett enkelt bolag skulle anses föreligga är Parterna 

vidare ense om att bestämmelserna i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 

endast ska gälla i den mån relevanta bestämmelser saknas i detta Avtal. 

17. Övrigt 

17.1 Detta Avtal utgör ett underavtal och bilaga till Paraplyavtalet. Avtalet blir gällande först när 

(i) det underskrivits av detta Avtals parter (ii) alla övriga underavtal underskrivits av 

underavtalens parter och (iii} alla villkor i Paraplyavtalet och underavtalen blivit uppfyllda. 

Detta Avtal har upprättats i tre (3) exemplar, varav Parterna tagit var sitt. 

{! 
Datum L 

SALII<ON FÖRVALTNING AB och 

ASTRIUtD UNDGRENs \ÄRLD AB 

l ' l 

1 c:--r 
l J t ' ! 

(( u 
(

l ~ l i '0"-----
·V-~~~· 
l \ 

\ \ 
\ 

Datum t' /2. -/J-

VIMMERBY KOMMUN FÖRVA TNINGt AB 

earofina Leijonram 
K Tomas Peterson Kommunchef 

ommunstyrelsens ordförande 
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Bolagsordning 

§ 1. Företagsnamn 
Aktiebolagets företagsnamn är Astrid Lindgrens Värld AB. 

§ 2. Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar (län) Vilmnerby (kommun). 

§ 3. Verksamhet 
Aktiebolaget ska bedriva temapark i Vimmerby där temat är lek och teater baserad på Astrid 
Lindgrens verk, samt därmed förenlig verksamhet. 

§ 4. Aktielmpital 

Aktiekapitalet ska vara lägst 60 000 000 honor och högst 240 000 000 kronor. Aktiekapitalet skall 
uppdelas på två serier, serie A med en röst per aktie och serie B med en tiondels röst per aktie. 

§ 5. Antal aktier 
Antalet aktier ska vara lägst 600 000 stycken och högst 2 400 000 stycken, varav serie A lägst 
357 600 stycken och högst l 430 400 stycken, och serie B lägst 242 400 stycken och högst 969 600 
stycken. 

F öreträdesrätt 
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A 
och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av 
samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). 
Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning 
(subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker 
med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier 
de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A 
eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha 
fåreträdesrätt att teckna nya aktier i forhållande till det antal aktier de förut äger. 

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller 
kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen 
gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att 
tedrna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut 
mot. 

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i 
fårhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av 
visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge 

o ut aktier av nytt slag. 
~ 
~ 
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§ 6. styrelse 
styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 8 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 3 
styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs vmje år på en årsstämma 
for tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

§ 7. Revisorer 
För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses en eller två revisorer utan revisorssuppleant. Till revisor kan även utses 
registrerat revisionsbolag. 

§ 8. Kallelse 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 4 och senast 2 
veckor före bolagsstämman. 

§ 9. Ärenden på årsstämma 
På årsstämman skatoljande ärenden behandlas. 
l. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Val av en eller två justeringsmän. 
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
5. Godkännande av dagordning. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
c) Ansvarsfi:ihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer. 

8. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fallrevisorn/revisorema. 
9. Val av styrelse och revisor/revisorer. 
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 

bolagsordningen. 

§ 10. Räkenskapsår 
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

§ 11. Förköpsförbehåll 
l. Om aktieägare önskar överlåta en eller flera aktier skall aktieägaren före överlåtelsen erbjuda 

aktierna till förköp genom skriftlig anmälan till styrelsen. Anmälan ("Erbjudandet") kan i 
förekommande fall, innehålla uppgift om till vem den tilltänkta överlåtelsen skall ske, hur många 
aktier som omfattas av överlåtelsen, eventuell köpeskilling och övriga villkor for den tilltänkta 
överlåtelsen. 

2. Förköp får endast utnyttjas beträffande samtliga erbjudna aktier. Förköpsberättigade är övvriga 
aktieägare i bolaget ("Förköpsberättigad"). 

3. Den Förköpsberättigade, som önskar utnyttja forköpet i Erbjudandet skall inom en månad från 
det att styrelsen meddelat att Erbjudandet inkommit till bolaget skriftligen anmäla till bolaget att 
han önskar utöva förköpsrätten samt om de anmälda villkoren accepteras eller, om jämkning 
begärs, vilken jämkning av villkoren som påkallas. Om jämkning av villkoren påkallats och 
överenskommelse inte kan träffas mellan Förköpsberättigad(e) och den erbjudande aktieägaren, 

a skall den eller de, som önskar fullfölja förköpet påkalla skiljeförfarande i enlighet med vad som 
~ anges nedan. 
~ 4. Anmäler sig flera Förköpsberättigade inom stadgat tid, skall företrädesrätten dem emellan 
{ bestämmas genom lottning, verkställd av styrelsen, dock att aktierna först, så långt kan ske, skall 
.!!! 
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föredias mellan dessa Förköpsberättigade i förhållande till det antal aktier i bolaget som de 
tidigare äger. 

5. Om det förekommer befogad anledning att anta att, i förekommande fall, det mellan den 
erbjudande aktieägaren och den tilltänkta fårvärvaren inte har blivit så bestämt eller kommer att 
så bli betalt som Erbjudandet eller där till fogad handling innehåller, skall köpeskillingen och 
andra villkor i stället bestämmas som om köpeskilling inte angivits i Erbjudandet, i enlighet med 
sätt som anges i nästa stycke. 

6. Om köpeskilling eller andra viktiga villkor inte angivits i Erbjudandet, skall köpeskillingen per 
aktie, när den tilltänkta överlåtelsen enligt Erbjudandet inte skall ske mot kontant ersättning, 
motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden, varvid 
köpeskillingen skall bestämmas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då Erbjudandet 
kom styrelsen till handa. 

7. Förköpta aktier skall betalas två veckor efter det att fördelningen av aktierna verkställts av 
styrelsen, ellet, om priset fastställts genom överenskommelse eller genom skiljedom, två veckor 
från det överenskommelsen träffades alternativt klandertiden gått till ända. 

8. Tvist om förköpsrätt, jämkning, om storleken på köpeskillingen för aktier som ska förköpas eller 
därmed sammanhängande rättsfrågor skall slutligt avgöras genom skiljedomsfårfarande 
administrerat vid Stockholms Handelskammares Sldljedomsinstitut (Institutet). Förfarandet skall 
inledas senast två månader från det att den Förköpsberättigade anmält till styrelsen att han 
önskar utnyttja Erbjudandet. 

9. Institutets Regler för Förenklat Skiljeforfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av 
målets svårighetsgrad, tvistefåremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att 
Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut skall tillämpas på 
förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en 
eller tre skiljemän. Sådan talan ska väckas inom två månader efter det att anmälan om forköp 
inkom till bolaget. Om flera skiljemål påkallats skall de förenas på det sätt som Institutet 
bestämmer. Skiljefårfarandet skall äga rum i Stockholm på svenska. 

l O. Överlåtelse av aktie som sker i strid med bestämmelserna i denna punkt l' är ogiltig. 

§ 12. Hembud 
l. Övergår äganderätten till aktie, utan att skyldighet förelegat att erbjuda aktien till forköp enligt 

§ Il ovan, från aktieägare till en annan aktieägare i bolaget eller tillnågon som inte förut är 
aktieägare i bolaget gäller följande. Aktien skall genast hembjudas övriga aktieägare 
("Lösningsberättigade") till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av 
aktien skall därvid styrkas samt uppgift lämnas om eventuellt vederlag. Hembudet tar endast 
utnyttjas for samtliga aktier som erbjudandet omfattar. 

2. När hembud skett enligt denna punkt l, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till va1je 
Lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med 
anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, rälmat från mottagandet av anmälan om hembud 
enligt denna punkt l. 

3. Anmäler sig flera Lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna 
först, så långt kan ske, skall jämnt fordelas bland dem, i fårhållande till det antal aktier de förut 
äger. 

4. Lösenbeloppet får aktier hembjudna enligt denna punkt§ 12 skall utgöras av mellan patterna 
överenskommet belopp som, i brist av enighet, skall bestämmas genom skiljedom varvid § 11.8 
och § 11.9 skall äga motsvarande tillämpning. Talan därom skall väckas av den 
Lösningsberättigade inom två månader från det lösningsanspråk framställts hos bolaget. 
Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev 
överenskommet, alternativt en månad efter det att klandertiden för skiljedomen har löpt ut. 
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5. Om inte inom stadgad tid någon Lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom den tid 
som anges i andra stycket ovan eller om lösenbeloppet inte erlägges inom föreskriven tid, äger 
den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 

Antagen vid årsstämma 2013~05~15 
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Bolagsordning 
i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB (org. nr 556703-6156) 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB. 

§ 2 Säte 

styrelsen skall ha sitt säte i Vimmerby Kommun, Kalmar län. 

§ 3 Verksamhetsföremål 

Bolaget skall bedriva utställnings, - guidnings-, konferens- och utbildningsverksam
het och sådan annan verksamhet som kan ske inom ramen för ett besöks- och kun
skapscenter vid Astrid Lindgrens Näs, och därmed förenlig verksamhet. Bolaget 
skall också förvalta fastigheter och annan egendom. 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

§ 5 Antal aktier 

Antal aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000 stycken. 

§ 6 styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst två och högst sex ledamöter med högst två supplean
ter. 
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma. 

§ 7 Revisor 

Bolaget ska ha en till två revisorer eller ett registrerat revisorsbolag utan revisors
suppleanter. 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post eller brev med posten till aktie
ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
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§ 9 Ärende på årsstämma 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 

1. stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande för stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Godkännande av dagordning; 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna

revisorns granskningsrapport; 
8. Beslut om 

a. fastställelse av resultat- och balansräkningen 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn med suppleanter; 
10. Val av revisor och revisorssuppleant, i förekommande fall; 
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsord

ningen. 

§ 1 O Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

Antagen vid extra bolagsstämma 2017-[månad]-[dag] 
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Ärende 

22
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Ärende 

23
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