
 

 
 

 
 

Kungörelse Sida 
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Datum 
2017-04-12 

 

Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: måndagen den 24 april 2017 kl. 17:30 

Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 

 

 Upprop 

 

Informationsärenden 

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

2.  Meddelanden 2017 

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

2017 

4.  Återrapportering från kommunala bolag 2017 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB – VD Carolina Leijonram 

Vimarhem AB – VD Jan Erixon 

Vimmerby Energi och Miljö AB och dotterbolag – VD Torbjörn Swahn 

5.  Ledamöternas frågestund 2017 

6.  Allmänhetens frågestund 2017 

7.  Information från revisorerna till fullmäktige 2017 

Revisor Ulf Svensson 

8.  Information om gestaltningsprogrammet "Vackra Vimmerby" 

Stadsarkitekt Sara Dolk 

9.  Årsredovisning 2016 - för information 

 

Ärenden för avgörande 

10.  Motion om förkortad handläggningstid för motioner 
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11.  Reglemente för intern kontroll 

12.  Styrdokument för Vimmerby kommuns krisberedskapsarbete 

13.  Tillfällig fullmäktigeberedning för politisk organisation efter valet 2018 

14.  Utökning verksamhetsområde vatten och avlopp inom fastigheten Nosshult, Vimmerby tätort 

15.  Utökning verksamhetsområde vatten och avlopp inom kvarteret Kompassen, Vimmerby tätort 

16.  Utökning verksamhetsområde vatten och avlopp inom Lunden 1, Vimmerby tätort 

17.  Utökning för verksamhetsområde sanitärt spillvatten samt dricksvatten i Södra Vi 

18.  Utökning för verksamhetsområde sanitärt spillvatten samt dricksvatten i Storebro 

19.  Utökning för verksamhetsområde sanitärt spillvatten samt dricksvatten i Frödinge 

 

Valärenden 

20.  Val av ledamöter och ersättare i tillfällig fullmäktigeberedning för politisk organisation 

 

Ärenden för beredning 

21.  Inkomna handlingar 

 
Handlingarna finns tillgängliga på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby och på 
kommunens webbplats www.vimmerby.se under fliken "Kommun och politik". 
 
Protokollet justeras den 8 maj 2017 på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 
 
Vimmerby den 12 april 2017 

 

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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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-20

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 31/2017 Dnr 2017/31 041

Årsredovisning 2016 - Beslut om ansvarsfrihet 
för miljö- och byggnadsnämnden, Hultsfreds 
del
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del bevilja ansvarsfrihet för miljö- 
och byggnadsnämnden för verksamhetsåret 2016.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om godkännande av årsredovisning för 
2016 samt besluta om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen, daterad 2017-03-14, tillstyrker revisionen att 
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder.

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av 
ekonomichef Henric Svensson.

Hultsfreds kommun har sedan 2014-04-01 gemensam miljö- och 
byggnadsnämnd med Vimmerby kommun.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller 
beslut:

Lennart Davidsson, KD, Ulf Larsson, C, Sievert Andersson, M, Konny 
Bogren, S, Martin Rydén, S och Lennart Odengrund, C.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 52/2017
Kommunstyrelsen § 10/2017

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Vimmerby kommun
Revisionen
Ekonomikontoret
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     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  8 (20) 

   Sammanträdesdatum 

   2017-03-22 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 

 

 BUN § 39 Dnr 2017/68/714 

Intagningsstopp till förskolorna i Vimmerby kommun  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från och med den 22 mars införa 

intagningsstopp till förskolorna i Vimmerby kommun. Beslutet gäller fram 

tills nya medarbetare rekryterats och fler lokaler tagits fram. 

 
 Ärendet  

Barngruppernas storlek tillsammans med vikariebristen skapar en ohälsosam 

arbetsbelastning för medarbetarna i förskolan och förutsättningar måste ges för 

medarbetare att fullfölja det som står i skollagen och läroplanen. 

Annonsering efter timvikarier pågår och ytterligare annonsering efter fler 

tillsvidareanställd personal kommer att ske. 

Fastighetsavdelningen arbetar med att få fram tillfälliga lokaler på både kort och 

lång sikt. En utökning av antalet lokaler med paviljonger anpassade för förskola 

planeras för. I dagsläget är det inte klart när paviljonger kan vara på plats och tas 

i bruk. 

 

Ett intagningsstopp innebär att familjer kan få vänta längre tid än 4 månader på 

platserbjudande.  

 

De familjer som tackat ja till plats och har kommit överens om inskolningstider 

berörs inte av beslut om intagningsstopp. 

I augusti/september kommer det finnas platser att erbjuda då de barn som börjar 

förskoleklass och fritidshem slutar på förskolorna.  

Familjer som står i kö för omplacering till annan förskola kommer under slutet av 

maj att få erbjudande om plats på annan förskola från och med höstterminen. 
 

 Paragrafen justeras omedelbart.    

 

 __________________________ ____________________ 

 Lis Astrid Andersson (S) Kjell Bülow (S) 

 Ordförande  Justerare 
 
Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse (Id 21952).   

 

______ 
  

 Beslutet skickas till   
 Kommunstyrelsen   

 Förskolecheferna 
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Socialnämnden 

Rapporteringen får år 20 l 7 
kvartal: 

Kön 

M 
M 
M 
M 
K 
M 
K 
K 
M 
K 
K 
M 
K 
M 
M 
K 
K 
K 

l 
2 
3 
4 

Tidpunkt 
får 
beslut/ 
avbrott 
150701 

Tid for 
utebliven 
verkställighet 

151002 
160223 160524 

16061~ 
160622 
160623 160924 
160623 160924 
160408 160709 
160412 160713 
160413 160714 
160420 160721 
160426 160815 
160511 160812 
160525 160826 
160701 161002 
160706 161007 
160714 161015 
160720 161021 
160810 161111 

/ 
ViMMERBY l<tOMMUN 

Kommunstyrelsaförvallninqen 
AdminlstrP-tiva avdelmngc:n 

Rapportering om förekoms enav eJ ver ta a 
gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS 

Ansvarig nämnd 

socialnämnden 
äldre och funktionshindrade 
samt individ- och familjeomsorg 

Lagrum Typ av bistånd 

Underskrift av ansvarig 

Skäl till dröjsmål 

Till 
kommunfullmäktige 
kommunens revisorer 

Verkställighets-
(Anges inte till kommunfullmäktige) datum 

LSS Daglig verksamhet 9.10 LSS 
SoL dlingshem, SoL 170208 
SoL Stödboende IFO, SoL 161021 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 161021 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 161029 

mt Vård- och omsorgsboende SoL 161116 
Vård- och omsorgsboende SoL 160828 

SoL Vård- och omsorgsboende SoL 160815 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 161127 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 161015 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 160815 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 160830 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 161121 
LSS Biträde av kontaktperson 9.4 LSS 161007 
SoL Dagverksamhett sysselsättning 161008 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 161212 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 161213 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 170302 
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K 160819 161120 SoL Vård- och omsorgsboende SoL 170220 
K 160711 161012 SoL Behandlingshem 170310 
K 160906 161207 SoL Vård- och omsorgsboende SoL 161227 
K 160914 161215 SoL Vård- och omsorgsboende SoL 170104 
M 160915 161216 SoL Vård- och omsorgsboende SoL 170104 
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Vackra Vimmerby
- En sammanfattning

För att skapa en vacker och hemtrevlig miljö för dig som bor i Vimmer-
by och för att stärka kommunens attraktionskraft som besöksmål har 
Vimmerby kommun tagit fram gestaltningsprogrammet Vackra Vim-
merby.  Vi hoppas att Vackra Vimmerby ska inspirera till att ta hand om 

och utveckla miljön i Vimmerby. 

2017-01-19
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Stadskärnan
Med en gemensam utformning i hela stadskärnan som knyter an 
till den genuina karaktären och småskaligheten som känneteck-
nar Vimmerby kan en attraktiv stadskärna med en tydlig identi-
tet utvecklas.

Med hjälp av grönska och ett gemensamt uttryck i markmaterial 
och utrustning kan en trivsam miljö skapas där nya välkomnan-
de mötesplatser införlivas i den befintliga strukturen. Stadskär-
nan består av gatorna:

● Storgatan
● Sevedegatan
● Stångågatan
● Rönnbärsgatan och gränserna mot Sevedegatan
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Storgatan

Storgatan har en genuin 
småstadskaraktär med 
träfasader, intimt gaturum 
och smågatsten. Tanken 
är därför främst att bevara 
Storgatans karaktär. Men 

för att bidra med grönska 
och årstidsvariation kan 
klätterväxter eller amplar 
med blommor placeras 
på fasaderna. Sommartid 
kan delar av gatan stäng-

as av för parkering och 
gröna platser kan skapas i 
gatan med sommarblom-
mor och sittplatser för att 
stärka gåfartsområdet.

3
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Sevedegatan har idag två 
karaktärer som behöver 
en tydligare koppling till 
varandra. Östra delen av 
Sevedegatan har en till-
talande gatuprofil medan 

västra delen av Sevede-
gatan behöver utvecklas 
för att bli mer trevligare 
och inbjudande. Det kan 
till exempel ske genom 
en ensidig trädrad med 

Japansk Magnolia längs 
gatan. Det finns också 
möjlighet att utveckla 
fickparker längs med ga-
tan som bidrar med grön-
ska och vackra viloplatser.

Sevedegatan

4
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Stångågatan har flera oli-
ka karaktärer. En viktig 
karaktär att bevara är Vim-
merbys trädgårdar som 
ger grönska och variation.  
Men de olika karaktärer-

Stångågatan

na bör även utvecklas 
för att skapa ett gaturum 
som hänger samman. Till 
exempel genom dubbel-
sidiga gångbanor längs 
hela Stångågatan. För att 

stärka Västra Stångågatan 
som en del av stadskär-
nan föreslås förtätning 
med bostadshus i liten 
skala. Det får gärna ha en 
modern trähusarkitektur.

5
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Rönnbärsgatan & gränserna mot Sevedegatan

Rönnbärsgatan är en cen-
tral gata vars karaktär skil-
jer sig från de övriga ga-
torna i stadskärnan. Målet 
är att gatan ska utvecklas 
till en del av stadskärnan 

och frångå den karaktär 
av baksida som den har 
idag. För att lyckas med 
detta bör Coophuset och 
de andra fasaderna som 
omger gatan göras mer 

intressanta, till exempel 
genom klätterväxter eller 
en ny yttre fasad. Det är 
också viktigt att tvärkopp-
lingarna till Sevedegatan 
är tydliga och inbjudande. 

6
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Stadskärnan - entréer och platser
Idag är flera platser i stadskärnans utkanter otydliga i sin gestalt-
ning och kommunicerar närheten till stadskärnan dåligt. Det gör 
att avståndet till stadskärnan upplevs större än vad det är. 

För att göra Vimmerby mer inbjudande för besökare och skapa 
logik inom staden är det därför viktigt att utveckla dessa platser 
till tydliga entréer. Stadskärnans entré och platser består av:

● Västertull
● Norrtull
● Korsningen mellan Sveagatan och Rönnbärsgatan
● Nedre Drottninggatan
● Oxens trädgård
● Stora Torget

16



Västertull

Norrtull

Norrtull ger idag känslan 
av ett väglandskap istället 
för entré till stadskärnan. 
Det är därför viktigt att 

Västertull är en viktig 
plats och entré till stads-
kärnan. Idag upplevs Väs-
tertull som en splittrad 

8

och dåligt omhänderta-
gen plats vilket kräver att 
platsen utvecklas. Detta 
kan bland annat göras ge-

nom blommande frukt-
träd, fickparker och cykel-
banor.

kopplingen mellan Norr-
tull och Stora Torget för-
stärks, till exempel genom 
enhetligt material och en 

ny byggnad där Sand-
ströms café låg förut.
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Nedre Drottninggatan

Nedre Drottninggatan är 
entrén till stadskärnan för 
de som kommer med tåg. 
Idag har gatan en karak-

9

Korsningen mellan Sveagatan & Rönnbärsgatan

Vid korsningen Sveaga-
tan-Rönnbärsgatan är 
det svårt att förstår hur 
nära stadskärnan är. För 

ICA KVANTUM

PARKERING

ALBINS

KYRKOGÅRDEN

RÖNNBÄRSGATAN

VÄSTRA TULLPORTSGATAN

LU
N

D
G

ATA
N

SV
EA

G
AT

A
N

att bjuda in besökare till 
stadskärnan ska parken 
på platsens östra del tas 
om hand och utgöra star-

ten för parkstråket som 
utvecklas från Lundgatan 
(se sid 12).

tär av baksida. För att väl-
komna in till stadskärnan 
kan platsen öppnas upp 
genom en bred gångba-

na, blomstrande fickpar-
ker och gröna fasader. 
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Oxens trädgård

Parkeringsplatsen mellan 
Västra Tullportsgatan och 
Rönnbärsgatan kan bli en 
tydligare entré till stads-

Stora Torget är en mötes-
plats för såväl Vimmerby-
borna som besökarna. För 
att lyfta torget ytterligare 

Stora Torget

10

kärnan. Dels genom att 
delar av parkeringen för-
tätas med trähus. Dels ge-
nom att Oxens trädgård 

skapas med inspiration 
från de trädgårdar som 
skymtar bakom plank och 
portar i stadskärnan.

kan ett finrum och ett var-
dagsrum skapas. Vardags-
rummet är en stor flexibel 
yta som kan anpassas ef-

ter flera olika aktiviteter. 
Finrummet är en mötes-
plats med blommor, sitt-
platser och vattenlek.
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Utvidgad stadskärna
Den utvidgade stadskärnan ligger i direkt anslutning till Vimmer-
by stadskärna men skiljer sig starkt från kärnan i sitt rumsliga ut-
tryck. Distansen till stadskärnan är geografiskt liten men visuellt 
och upplevelsemässigt stor. 

Fokus bör vara på att utveckla Vimmerbyallén och Lundgatan till 
tydliga stråk mellan attraktiva målpunkter. Det är också viktigt 
att skapa sammanhang i området och bjuda in till rörelse mellan 
områdena. Den utvidgade stadskärnan består av dessa gator:

● Lundgatan
● Vimmerbyallén
● Koppling mellan centrum och Källängsparken
● Yttre Västertull
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Lundgatan

Lundgatan är den mest 
naturliga och kortaste 
vägen mellan Astrid Lind-
grens värld och stads-

Vimmerbyallén är en vik-
tig entré mot centrum och 
Astrid Lindgrens värld. För 
att gatan inte ska upple-

Vimmerbyallén

kärnan. För att tydliggö-
ra stråket kan ett brett 
parkstråk skapas längs 
gatans östra sida. Längs 

parkstråket kan sittplatser 
och praktrabatter finnas 
om vartannat för att få ett 
omväxlande rumsförlopp. 

vas som lång och enfor-
mig bör nuvarande allé 
sträcka sig längs hela 
Vimmerbyallén. För att 

få spännande årstidsväx-
lingar och variation i den 
långa allén kan en blan-
dallé planteras.

21



13
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ÅBROVÄGEN NY RONDELL

Koppling mellan centrum & Källängsparken

Källängsparken är en 
uppskattad plats för de 
som bor i Vimmerby. För 
att förstärka koppling-

Infarten längs med väg 34 
kan bli en tydlig entré till 
Vimmerby. För att stärka 
entrén kan grönytor mel-

Yttre Västertull

en mellan centrum och 
Källängsparken kan en 
fickpark anläggas i kors-
ningen mellan Storgatan 

och Östra Tullportsgatan. 
Även Storgatans allé av 
körsbärsträd förstärker 
kopplingen.

lan avfartsvägar planter-
as med björkar i kombi-
nation med stora ytor av 
högväxta perenner och 

buskar. Björkarnas stam-
mar belyses för att skapa 
en välkomnande entré 
även kvällstid.
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Trädgårdsstaden
Trädgårdsstaden är ett stort område med bostäder i olika former, 
viktiga vardagsfunktioner såsom skolor och dagis men också att-
raktioner såsom Astrid Lindgrens näs, Gästgivarehagen, skogen 
vid VOK-stugan och Astrid Lindgrens värld.

För att lyfta fram områdets alla attraktioner bör fokus vara på 
vägarna som strålar in mot centrum och deras korsningspunkter 
med Lundgatan. Trädgårdsstaden består av dessa gator:

● Prästgårdsgatan
● Storgatan 

23
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Prästgårdsgatan

Prästgårdgatan är en vik-
tig länk mellan Lundga-
tan och centrum. För att 
skapa en visuell koppling 

Storgatan

För att stärka Storgatans 
identitet och skapa ett 
trevligare gaturum kan 
gång- och cykelbanor, 

mot centrum kan en allé 
och en gemensam gång- 
och cykelbana skapas. 
Allén kan vara av ek för att 

knyta an till det omgivan-
de landskapet.

alléer och ensidig kants-
tensparkering gestaltas 
på Storgatan. Allén kan 
bestå av körsbärsträd för 

att förstärka trädgårds-
upplevelsen.

24
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 101 Dnr 2017/000190 043 

Årsredovisning 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

kommunens årsredovisning för 2016.  

 

Sammanfattning 

Årsredovisningen 2016 för kommunen innehåller utöver kommunens resultat 

även en samman-ställd redovisning för kommunkoncernen. Övergripande 

mål följs upp och väsentliga händelser beskriv. 

Resultatet 2016 för kommunen blev 19,0 mnkr och för kommunkoncernen 

33,3 mnkr.  

Från år 2014 har Vimmerby kommun ett krav på sig att inom tre år återställa 

19,5 mnkr enligt det så kallade balanskravet. År 2015 återställdes 6,8 mnkr. 

Årets balanskravsresultat är 18,7 mnkr och därmed är hela underskottet 

återställt. 

Årsredovisningen kommer att kompletteras med revisionsberättelse från 

kommunens revisorer till behandling i kommunfullmäktige. 

 

Vid dagens sammanträde presenteras årsredovisning för 2016. Presentation 

görs av Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, 

Miljö- och byggnadsnämnden, Valnämnden, Överförmynderiet samt 

kommunens bolag Vimarhem AB och Vimmerby Energi och Miljö AB. 

Mattias Karlsson, ekonomichef, redogör för årets resultat i generella drag. 

Förvaltnings- och avdelningschefer redogör för respektive verksamhet. 

Nämndsordförande och controllers närvarar.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

kommunens årsredovisning för 2016.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016 Id 55937 

Tjänsteskrivelse Mattias Karlsson, ekonomichef 2017-03-22 Id 55940 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 97 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen (för vidare distribution och publicering)  

___________________ 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 81 Dnr 2016/000613 109 

Motion om förkortad handläggningstid för motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har genom motion väckt frågan om förkortad 

handläggningstid för motioner. Det är idag inte ovanligt att det tar ett år eller 

mer innan en motion är färdigbehandlad och klar för beslut. Enligt 

kommunallagen bör en motion som lämnas in till fullmäktige beredas inom 

ett år. Anneli Jakobsson (SD) yrkar att fullmäktige beslutar att förkorta 

handläggningstiden väsentligt så att det inte tar mer än högst sex månader 

från det att en motion lämnas in tills dess att det tas beslut.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson 2016-11-24 Id 54149 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 257 2016-11-28 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-01-24 Id 55084 

Beslutet skickas till 

Anneli Jacobsson 

 

___________________ 
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Administrativa avdelningen 
Axel Stenbeck 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(2) 

Datum 
2017-01-24  

Referens 
Dnr 2016/000613/109  
Id 55084  
 

  
Arbetsutskottet 

Motion om förkortad handläggning för motioner 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Anneli Jakobsson (SD) har genom motion väckt frågan om förkortad 

handläggningstid för motioner. Det är idag inte ovanligt att det tar ett år eller mer 

innan en motion är färdigbehandlad och klar för beslut. Enligt kommunallagen 

bör en motion som lämnas in till fullmäktige beredas inom ett år. Anneli 

Jakobsson (SD) yrkar att fullmäktige beslutar att förkorta handläggningstiden 

väsentligt så att det inte tar mer än högst sex månader från det att en motion 

lämnas in tills dess att det tas beslut. 

 

Ärendet 

Den kommunala ärendeprocessen kan av många upplevas som både långsam och 

ineffektiv. Anledningen är att ärendeprocessen involverar flera beslutsinstanser 

och därmed flera förtroendevalda som behöver läsa in sig och bilda sig en 

uppfattning om varje ärende innan beslut fattas. Att våra förtroendevalda 

fritidspolitiker ges tid att läsa in sig och förstå ärenden är en förutsättning för den 

kommunala demokratin.  

 

En genomgång av sammanträdeskalendern för samtliga kommunens 

beslutsinstanser visar att det tar mellan 2-3 månader för ett ärende att ”vandra” 

hela vägen från en nämnd till fullmäktige. Då behöver man även ta hänsyn till 

justering av protokoll, expediering av beslut, presidieberedning samt utskick av 

kallelser/kungörelser.  

Med hänsyn till den kommunala ärendeprocessen skulle motionärens förslag på 

sex månaders handläggningstid i många fall innebära ca 2 månader för utsedd 

avdelning att bereda ärendet och ta fram förslag till beslut. Inte sällan är motioner 

av komplex karaktär och kräver att yttrande inhämtas från andra avdelningar eller 

myndigheter. Vilka i sin tur kräver ytterligare berednings- och beslutsprocesser. 

Två månader för att ta fram ett genomarbetat och tillförlitligt beslutsunderlag för 

kommunens förtroendevalda att fatta beslut på bedöms inte vara tillräckligt. 

Kommunens tjänstemän har många övriga arbetsuppgifter samt redan tilldelade 

uppdrag från förtroendevalda, vilket tyvärr resulterar i att motioner inte alltid kan 

prioriteras i den takt som både de förtroendevalda och tjänstemännen själva 

önskar. 
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Administrativa avdelningen 
Axel Stenbeck 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
2(2) 

Datum 
2017-01-24  

Referens 
VIMKS 2016/000613109  
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Motionens förslag innebär även att möjligheten för nämnd eller styrelse att 

återemittera ett förslag i princip försvinner, om tidsfristen ska hållas. 

För att säkra att tjänstemän tar fram genomarbetade och korrekta beslutsunderlag, 

samt att förtroendevalda ges möjlighet att fatta genomtänkta beslut, föreslås 

avslag till motionen.  

Det finns trots allt anledning för kommunen att vara självkritisk då flera motioner 

de senaste åren tagit över ett år innan svar inkommit till kommunfullmäktige. 

Bedömningen är dock att den totala beredningstiden för motioner trots allt har 

minskat den senaste perioden och att kommunen närmar sig en beredningsperiod 

på ett år. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson 2016-11-24 Id 54149 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 257 2016-11-28 

 

Beslutet ska skickas till 

Anneli Jacobsson 

 

 

 

Axel Stenbeck 

Kommunsekreterare  
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VIMMERBY ~MMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2016 -11- z 4 
Dnr oZO{C:, /h i!> j o :plan /Ott 
Id nr 

Motion om förkortad handläggningstid för motioner 

Det är idag inte ovanligt att det tar 1 år eller mer innan en motion är färdigbehandlad och 
klar för beslut. Enligt kommunallagen 1977:179, § 17 bör en motion som lämnas in till 
fullmäktige beredas inom 1 år. Detta tycker vi sverigedemokrater är alldeles för lång tid. 
Med denna motion vill vi 

Att kommunstyrelsen beslutar att förkorta handläggningstiden väsentligt så det inte tar mer 
än högst 6 månader från att en motion lämnas in ,tills dess att det tas beslut 

Vimmerby 23/11 

Sverigedemokraterna/ Anneli Jakobsson 
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Ärende 

11
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 73 Dnr 2017/000139 003 

Reglemente för intern kontroll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anta reglemente för intern kontroll enligt föreliggande förslag 

Att upphäva tidigare beslut avseende reglemente för internkontroll, 

beslut av Kommunfullmäktige 2005-04-25 § 53.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har under 2016 haft en revision för hur kommunen 

arbetar med intern kontroll. Efter att revisionen avslutats och rapporterats har 

reglementet för intern kontroll reviderats.  

Reglementet har tydliggjorts vad gäller ansvarsfördelning, när rapportering 

ska ske samt hur risker ska beräknas.  

Internkontrollen indelas i två granskningsområden som kallas för 

basgranskning och särskild granskning. 

Basgranskningen består utav utvalda och ansedda viktiga punkter som bör 

granskas årligen för att ha tillsyn och regelbunden kontroll över. 

Särskild granskning väljs ett par områden ut för speciell granskning. För den 

särskilda granskningen ska en risk och väsentlighetsanalys genomföras för 

varje område, i enlighet med reglementet. 

 

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde redogör Mattias Karlsson, 

ekonomichef och Jakob Bank, controller för reglementet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anta reglemente för intern kontroll enligt föreliggande förslag 

Att upphäva tidigare beslut avseende reglemente för internkontroll, 

beslut av Kommunfullmäktige 2005-04-25 § 53.       

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-14 § 70  

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, controller, 2017-02-24 Id 55571 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Reglemente för intern kontroll 

Internkontrollplan för nämnd - mall 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Ekonomiavdelningen 

 

 

___________________ 
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Ekonomiavdelningen 
Jakob Bank 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(2) 

Datum 
2017-02-24  

Referens 
2017/000139 

 Id 
55571 
 

 
  

Kommunfullmäktige 

 

Reglemente för intern kontroll 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anta reglemente för intern kontroll enligt föreliggande förslag 

Att upphäva tidigare beslut avseende reglemente för internkontroll, 

beslut av Kommunfullmäktige 2005-04-25 § 53.  

   

Ärendet 

Vimmerby kommun har under 2016 haft en revision för hur kommunen arbetar 

med intern kontroll. Efter att revisionen avslutats och rapporterats har reglementet 

för intern kontroll reviderats.  

Reglementet har tydliggjorts vad gäller ansvarsfördelning, när rapportering ska 

ske samt hur risker ska beräknas.  

Internkontrollen indelas i två granskningsområden som kallas för basgranskning 

och särskild granskning. 

Basgranskningen består utav utvalda och ansedda viktiga punkter som bör 

granskas årligen för att ha tillsyn och regelbunden kontroll över. 

Särskild granskning väljs ett par områden ut för speciell granskning. För den 

särskilda granskningen ska en risk och väsentlighetsanalys genomföras för varje 

område, i enlighet med reglementet.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för intern kontroll 

Internkontrollplan för nämnd - mall 

Beslutet ska skickas till 

Ledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 

 

Jakob Bank 

Controller  
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Fel! Dokumentvariabel saknas. 
Fel! Dokumentvariabel saknas. 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
2(2) 

Datum 
2017-04-12  

Referens 
«Databas» 
«Diarienr»«Grpnr»  
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Internkontrollplan för Nämnd År 
 

 

 

 

 

 

Uppföljning/utvärdering 
 

Process/rutin/ 

system 

Kontrollmoment Granskningen  

utförd 

Kontroll-

metod 

Kontroll-

ansvar 

Rapportera

t till 

Bedömning/Konstaterad 

avvikelse 

Förslag till åtgärder 

 

 

 

 

       

 

 

Process/rutin/ 

system 

Kontrollmoment Granskningen ska 

utföras/Frekvens 

Kontrollmetod Kontrollansvar Rapportering 

till 

Risk- och 

väsentlighets

bedömning 
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kontroll med 

tillämpningsanvisningar 
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REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VIMMERBY 

KOMMUN  

  

Internkontroll ska vara ett verktyg för att vårda det kommunala varumärket och trygga 

kommunens tillgångar.  Det är ett verktyg för att säkerställa att lagar efterlevs och även 

minimera risker som finns i verksamheten. Den interna kontrollen ska säkerställa att resurser 

används enligt fattade beslut och fungera som en trygghet för tjänstemännen och de 

förtroendevalda.  

  

Syftet med reglementet  

§ 1 Syfte   

Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en 

tillfredställande intern kontroll. De ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande 

mål uppnås:   

• Skapa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  

• Vara ett stöd och hjälpmedel för att organisationen styrs mot uppsatta mål och 

efterlever lagar, föreskrifter och riktlinjer mm.  

• Skapa en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten   

 Tillämpningsanvisning:  

Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att styrelser och nämnder, vid utformningen av 

arbetsordningar och rutiner, ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och 

kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska faktorer vägas 

in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika 

intressenter.   

Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bland annat att ha kontroll 

över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och 

följs upp i förhållande till fastställd verksamhetsidé och mål.   

Målet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten innebär att 

kommunstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till 

rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av 

verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt övrig relevant 

information om verksamheten och dess resursanvändning.   
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Organisation av Intern Kontroll   

  

§ 2 Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att de finns en god intern kontroll. 

I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom 

kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. Därvid 

ska förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas.   

Tillämpningsanvisning:  

Kommunstyrelsen har enligt KL 6:1 och 6:3 ansvar för att leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga nämnders 

verksamhet. Denna uppsikt innebär en rätt att göra påpekande, lämna råd och 

anvisningar samt, om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om 

förändringar.  

  

§3 Nämnderna  

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har som uppgift   

 att en organisation upprättas för den interna kontrollen  

 att  regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.   

 att internkontrollplaner tas fram som bygger på risk-väsentlighetsanalyser  

 Tillämpningsanvisning:  

Med nämnder avses kommunens nämnder och styrelser inklusive kommunstyrelse i 

sin roll som nämnd för den verksamhet som sorterar direkt under kommunstyrelsen.   

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive 

nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta 

ansvar ligger att, utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen, vid behov 

utfärda regler och ansvara för den interna kontrollens organisation, utformning och 

funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnden.   

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för:  

 Hur planering och rapportering av interkontrollarbetet ska gå till  

 Hur brister i den interna kontrollen rapporteras  

 Introduktion av nyanställda vad intern kontroll innebär  
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§ 4 Förvaltningschefen  

Inom varje nämnd ansvarar förvaltningschef för att konkreta regler och anvisningar är 

utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. I verksamhetsansvaret ligger 

att förvaltningschefen ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god 

intern kontroll. Reglerna ska antas av respektive nämnd.  

Förvaltningschefen ska rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen 

fungerar.   

Tillämpningsanvisning:  

Förvaltningschefen svarar för att minst årligen rapportera till nämnden och ge en 

samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. Allvarliga brott mot den 

interna kontrollen rapporteras omedelbart till nämnden.   

§ 5 Verksamhetsansvariga  

De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa 

antagna regler och anvisningar om intern kontroll och ska informera övriga anställda 

om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare ska de verka för att de anställda 

arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder som används bidrar till god intern 

kontroll.   

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad 

eller den som nämnden utsett.   

§ 6 Övriga anställda  

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin 

arbetsutövning. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast 

överordnad eller den som nämnden utsett.  

Tillämpningsanvisningar §5 -6:  

Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller direkta 

felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas.  

Syftet med den omedelbara rapporteringen är att man inom förvaltningen omgående 

ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har 

uppmärksammats. Fel och brister som noteras ska omedelbart bli föremål för 

utredning och dokumenteras.   
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Uppföljning av Intern Kontroll  

  

§ 7 Styrning och uppföljning av intern kontroll  

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde.  

Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra risk- och väsentlighetsanalyser 

för sin verksamhet.  

Tillämpningsanvisningar:  

Nämnden ska inom sin organisation tydliggöra ansvaret för den interna kontrollen och 

innebörden av denna. Nämnden ska också planera och prioritera arbetet med 

utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen.    

Som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet ska en 

risk- och väsentlighetsanalys göras  

  

§ 8 Intern kontrollplan  

Nämnderna ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

Tillämpningsanvisningar:  

Plan för intern kontroll för innevarande år ska antas i samband med att beslut fattas om 

planeringskalender. Interkontrollen i Vimmerby kommun indelas i två 

granskningsområden.  

Basgranskning som ska bestå av ett antal utvalda viktiga punkter som granskas 

varje år för att ha tillsyn över 

Särskild granskning där särskilda områden väljs ut för speciell granskning 

nästkommande år  

  Plan för internkontroll ska minst innehålla:  

• Vilka arbetsordningar och rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp  

• Omfattningen på uppföljningen ( frekvensen)  

• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen  

• Till vem uppföljningen ska rapporteras  

• När rapportering ska ske  

• Genomförd risk – och väsentlighetsanalys  
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Konsekvens

4

3

2

1

1 2 3 4 Sannolikhet

Vid risk- och väsentlighetsanalys upprättas en matris med graden av 

sannolikhet och konsekvens inom skalan 1-4.  Matrisen nedan, med 

tillhörande förklaringar, används vid bedömning av risk och väsentlighet vid 

intern kontroll. De områden som väljs ut enligt särskild granskning ska 

bedömas enligt nedanstående tabell.   

Konsekvens            

4 = allvarlig  4  8  12  16    

3 = kännbar  3  6  9  12    

2 = lindrig  2  4  6  8    

1= försumbar  1  2  3  4    

  1= osannolik  2 = mindre 

sannolik  

3 = möjlig  4 = sannolik  Sannolikhet  

  

Varje ruta i matrisen svarar mot en kombination av bedömd sannolikhet och 

ekonomisk, verksamhetsmässig eller annan konsekvens.  

 

Sannolikhet   

  

  

  

  

Konsekvens 
Osannolik (1)  Risken är praktiskt 

taget obefintlig att 

ska uppstå  

Försumbar  
(1)  

Är obetydlig för de olika 

intressenterna och 

kommunen  

Mindre sannolik 

(2)  
Risken är mycket 

liten att fel ska 

uppstå  

Lindrig  
(2)  

Uppfattas som liten 

avsåväl intressenter 

som kommunen  
Möjlig (3)  Det finns en risk 

att fel ska uppstå  
Kännbar  
(3)  

Uppfattas som 

besvärande för 

intressenter och  
kommunen  

Sannolik (4)  Det är mycket  
troligt att fel ska 

uppstå  

Allvarlig  
(4)  

Är så stor att fel helt 

enkelt inte får inträffa  

    

För att visualisera riskerna kan nedanstående figur användas där Risk-och konsekvensvärde 

förs in. De risker som hamnar i det röda fältet bör finnas med i nämndens internkontrollplan. 

Efter bedömning kan det även finnas anledning till att ta med risker som hamnar i övriga fält.  
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§ 9 Uppföljning av plan för intern kontroll  

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från 

antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i 

internkontrollplanen.  

Tillämpningsanvisningar:  

Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta brister 

lämnas också förslag till åtgärder för att förbättra kontrollen.  

§ 10 Nämndens rapportskyldighet  

Nämnden ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 

nämnden till kommunstyrelsen.   

Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.   

  

§ 11 Kommunstyrelsens skyldigheter  

Kommunstyrelsen ska, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, 

utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar 

krävs vidta nödvändiga åtgärder.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att en samlad bedömning av internkontrollarbetet i 

kommunkoncernen rapporteras till revisorerna.  En samlad bedömning av 

internkontrollarbetet ska överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer.  

 

 

Tillämpningsanvisningar:  

Rapport ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt 

vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehåll förslag till åtgärder för 

förbättring av kommungemensamma rutiner.   

Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras 

till kommunstyrelsen.   

46



7 

 

Januari Kontrollaktiviteter för året påbörjas 

Mars Kommunstyrelsen sammanställer sin analys av 

nämndernas interna kontrollarbete 

Mars Redovisning av föregående års resultat för 

kommunstyrelsen 

Juni Delrapportering till nämnd av vårens kontroller 

September/oktober Start för riskanalys till nästa års kontrollplan 

Oktober/november Utarbeta förslag till nästa års kontrollplan 

December Rapport till nämnden om årets kontroller 

December Fastställa kommande års kontrollplan 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 75 Dnr 2017/000154 016 

Styrdokument för Vimmerby kommuns 
krisberedskapsarbete 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

Styrdokumentet för Vimmerby kommuns krisberedskapsarbete.  

 

Sammanfattning 

Vid Länsstyrelsens uppföljning 2016-08-17 konstaterades det att Vimmerby 

kommun inte har lämnat in något Styrdokument för kommunens 

krisberedskapsarbete för mandatperioden 2015-2018. Kravet på ett 

styrdokument är nytt från och med denna mandatperiod och ett krav i 

Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap mellan SKL och MSB.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Styrdokumentet 

för Vimmerby kommuns krisberedskapsarbete.  

Beslutsunderlag 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Överenskommelse om kommuners krisberedskap – Precisering av mål och 

ersättning för uppgifter i LEH. SKL 12/6159, MSB 2012-5541 

Tjänsteskrivelse Stefan Larsson, räddningschef, 2017-02-02, Id 55710 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 82 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 

Länsstyrelsen (säkerhetssamordnarens uppgift) 

Regeringen (Länsstyrelsens uppgift) 

 

 

___________________ 
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1 Bakgrund  
Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap (MSB 2012-5541 / SKL 12/6159) som tecknats 

av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) 

reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lagen (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap (LEH). Kommunerna erhåller ersättning från staten för att finansiera 

verksamhet/förberedelser inför och vid extraordinära händelser. Med extraordinär händelse avses 

en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande 

risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.  

Utifrån överenskommelsen ska kommunen med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje 

ny mandatperiod fastställa ett styrdokument innehållande: 

 en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att 

reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt 

bedriva samhällsviktig verksamhet, 

 en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som beskrivs i dessa 

överenskommelser samt hur ersättningen ska användas. Här ingår att särskilt redovisa hur 

samverkansersättningen ska användas, 

 en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden samt 

 en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. 

 

2 Syfte 
Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete som ska bedrivas i kommunen under 

mandatperioden. En beskrivning av hur kommunen ska arbeta för att reducera eller ta bort risker, 

samt effektivisera krisberedskapen, med målet att kontinuerligt kunna bedriva samhällsviktig 

verksamhet. Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullgöra de åtaganden som 

beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. 

 

3 Krisberedskapen i Vimmerby Kommun 
Den överenskommelse som är tecknad mellan SKL och MSB utgår ifrån LEH och i kap. 2 och 3 och 

definierar de uppgifter som åläggs kommunen. Dessa delas in i följande verksamheter:  

 Risk- och sårbarhetsanalyser  

 Planering  

 Geografiskt områdesansvar  

 Utbildning och övning  

 Rapportering  

 Höjd beredskap 

Till respektive verksamhet finns kopplat mål som ska uppfyllas. Nedan beskrivs uppgifter, mål samt 

vilka ambitionsmål som Vimmerby Kommun har kopplat till respektive uppgift och målsättning.    
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3.1 Krisledningsnämnd 
Det ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser 

(krisledningsnämnd). Vimmerby Kommun har en krisledningsnämnd som utgörs av 

Kommunstyrelsen.   

 

3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser  
Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och 

hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och 

sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  

Mål för risk- och sårbarhetsanalyserna är att de ska:  

 ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att 

kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet1,  

 ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga,  

 ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten samt  

 bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort som kan 

påverka kommunens verksamhet och samhällsviktig verksamhet inom kommunens 

geografiska område.   

 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen 

 Kommunens förvaltningar och bolag ansvarar för att utse företrädare som kan delta i Risk- 

och sårbarhetsanalys arbetet och som kontinuerligt kan delta i arbetet med den årliga 

utvärderingen och uppdateringen av kommunens Risk- och sårbarhetsanalys. 

 I den för mandatperioden antagna Risk- och sårbarhetsanalysen finns det 8 fokusområden 

som särskilts lyfts fram och ska arbetas vidare med för att öka kommunens förmågor vid 

extraordinära händelser. 

 

1. Ökat arbete mot hot och våld  

2. Arbeta fram en POSOM-grupp inom kommunen 

3. Krisberedskap – planer, riktlinjer och ledningsstöd  

4. Ökad säkerhet i det offentliga rummet, inklusive allmän byggnad  

5. Intern och extern kriskommunikation  

6. Frivilligorganisationer och allmänhet inom krisberedskapen  

7. Geosecma inom risk- och krishantering (karthantering) 

8. Krisledningen ska behärska de tekniska hjälpmedel som finns som stöd  

 

Dessa fokusområden är riktlinjer för att öka kommunens förmåga. Exempelvis behöver inte en 

POSOM grupp skapas utan kommunen ska se till att man har en organisation för psykosocialt 

omhändertagande i kommunen. 

  

                                                      
1
 Här avses även verksamhet som bedrivs av hel- eller delägda kommunala bolag. 
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3.3  Planering  
Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa 

en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.  

Planen ska innehålla: 

 hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse,  

 hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar samt säkerställer 

samband för att hantera en extraordinär händelse samt,  

 vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan som disponeras vid 

en extraordinär händelse.  

 

3.3.1 Ambitionsmål för planering 
Vimmerby kommun ska ha en krishanteringsplan baserad på risk- och sårbarhetsanalysen som 
beskriver hur kommunen ska kunna hantera en extraordinär händelse.  
Det finns idag en krishanteringsplan för mandatperioden 2015-2018. För att ta del av innehållet i 
planen hänvisar vi till Krishanteringsplan 2015-2018, ID 48671, Dnr 2015/347 antagen i 
Kommunfullmäktige 2015-10-19, KF § 245.  
 

3.4 Geografiskt områdesansvar  
Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för 

att:  

1. olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och uppnår samordning i 
planerings- och förberedelsearbetet,  

2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas och  

3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.  
 

Mål för kommunens arbete med det geografiska områdesansvaret är att:  

 kommunen ska ta initiativ till att aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom 

kommunens geografiska område ges möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av 

förberedelser inför och åtgärder under en extraordinär händelse,  

 kommunen ska vara sammankallande för ett samverkansorgan i vilket representanter för 

kommunen och aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens 

geografiska område bör ingå,  

 kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse 

samordnas samt att  

 kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en extraordinär 

händelse. Kommunen ska ta initiativ till att aktörerna som ska hantera händelsen kan få en 

samstämd uppfattning om vad som hänt, vilka åtgärder som vidtagits och de åtgärder som 

behöver samordnas.  
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Mål i överenskommelsen om samverkansersättning:  

 Kommunens förberedelser inför en extraordinär händelse har skett i samverkan med 

kommuner och andra aktörer utanför det egna geografiska området.  

 

3.4.1 Ambitionsmål för geografiskt områdesansvar 
 Kommunen ska ha ett aktivt deltagande i de regionala nätverk som finns i länet. 

 Samverkansersättningen nyttjas för att delta i dessa nätverk. 

 Kommunen ska sträva efter att ha en fungerande frivillig resursgrupp (FRG). 

 Kommunen ska sträva efter att fortsatt ha ett lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ) eller 

liknande råd för att bibehålla en bred samverkan mellan de olika aktörerna i rådet. 

 Kommunen ska ha en för mandatperioden uppdaterad och antagen krisinformationsplan för 

att kunna sprida information till samverkande aktörer, myndigheter och allmänheten vid en 

extraordinär händelse inom kommunens geografiska område. 

3.5 Utbildning och övning  
Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning 

som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.  

Mål med kommunens arbete med utbildning och övning är att:  

 det ska finnas en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även beredskapsfunktioner 

inom kommunalteknisk försörjning, krisstöd m.m. ska vara utbildade och övade,  

 kommunen bl.a. utifrån de brister som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen ska 

genomföra och utvärdera minst två övningar under en mandatperiod. Kommunens 

krisledningsnämnd ska övas minst en gång per mandatperiod,  

 varje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som svagheter när det gäller kommunens 

egen krisberedskap och förmåga att samverka med andra aktörer.  

Mål i överenskommelsen om samverkansersättning:  

 Kommunen deltar, i den utsträckning tillfälle ges, i planering, genomförande och utvärdering 

av samverkansövningar på regional och/eller nationell nivå.  

 Samverkansövningar med andra aktörer inom kommunen och/eller mellan kommuner 

genomförs med en genomtänkt periodicitet i förhållande till regional och nationell 

övningsplanering.  

 

3.5.1 Ambitionsmål för utbildning och övning 
 Kommunen ska ha som ambition att delta i de regionala övningarna som anordnas under 

mandatperioden. 

 En övergripande utbildnings- och övningsplan för krishanteringsorganisationen ska antas av 

kommunens säkerhetsgrupp under inledningen av mandatperioden.  
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3.6 Rapportering  
Kommunen ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka åtgärder som 

vidtagits enligt detta kapitel (kap. 2 i LEH) och hur åtgärderna påverkat krisberedskapen.  

Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som regeringen bestämmer 

lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade 

utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder.  

Mål för kommunens arbete med rapportering är att:  

 kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda 

krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik som tillämpas nationellt för ledning och 

samverkan i kris samt att  

 kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om risker och sårbarheter 

i kommunen och om de lokala krisberedskapsaktörernas förberedelser inför en extraordinär 

händelse. Vidare ska kommunen ha förmågan att ge länsstyrelsen en samlad rapport om  

läget i kommunen vid en extraordinär händelse.  

Mål i överenskommelsen om samverkansersättning:  

 Kommunernas beredskapsfunktioner är samordnade med övriga relevanta aktörer avseende 

nätverk, teknik, och metodik för informationsdelning för att stödja samverkan i regionen vid 

en extraordinär händelse.  

 

3.6.1 Ambitionsmål för rapportering 
 Inom kommunens krisledningsorganisation ska kompetens finnas för att kunna kommunicera 

internt och externt via RAKEL. 

 Kommunens krisledningsorganisation ska kunna sammanställa och förmedla aktuell lägesbild 

till ansvariga myndigheter. 

 Inom kommunens krisledningsorganisation ska kompetens finnas för att hantera de tekniska 

hjälpmedel som finns, exempelvis, WIS, smartboards, videokonferensanläggningar.   

 
 

3.7 Höjd beredskap  
Kommuner ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap.  

Mål för kommunens arbete med höjd beredskap är att:  

 säkerställa att VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) kan sändas via anläggningar för 

utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls samt  

 säkerställa att krisledningen inom kommunen har grundläggande kunskaper om kommunens 

uppgifter vid höjd beredskap.  
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3.7.1 Ambitionsmål för höjd beredskap 
 Räddningstjänsten ska fortsätta att ansvara för kvartalsvisa tester och underhåll av 

varningssystemet så att funktionen för varningssystemet - Viktigt Meddelande till 

Allmänheten upprätthålls.  

 En grundläggande kunskapsuppbyggnad för krisledningsorganisationen och deras uppgifter 

vid höjd beredskap ska påbörjas. 

 

3.8 Statliga ersättning 
Staten betalar årligen en ersättning - huvudsakligen baserad på invånarantalet - till kommuner för 

fullgörande av uppgifter enligt lagen. För Vimmerby kommuns del blir summan ca 530 000 kr per år, 

under de närmaste åren. 

Om länsstyrelsen i sin årliga uppföljning gör bedömningen att en kommun inte fullgjort sina uppgifter 

eller att kommunen helt eller delvis har använt medel till annat än till dessa uppgifter, kan 

länsstyrelsen föreslå för MSB att en del av ersättningen reduceras eller faller bort. 

Finansierade åtgärder ska kunna härledas till uppgifterna i kap. 2 och 3 i LEH som består av risk- och 

sårbarhetsanalyser, planering, geografiskt områdesansvar, övning, utbildning, rapportering och höjd 

beredskap. 

 Finansierade åtgärder ska avse förberedande och förebyggande arbete. Åtgärder för att 

hantera en inträffad händelse ska inte finansieras med ersättningen. 

 De vidtagna åtgärderna ska öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig 

verksamhet samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser. 

 Ersättningen enligt denna överenskommelse ska utgöra ett komplement till kommunens 

egen finansiering av arbete med krisberedskap. 

 Kostnader för stora investeringar eller delfinansiering av sådana åtgärder där kommunerna 

får andra typer av bidrag från staten (t.ex. stöd till kommunal ledningsförmåga) ska inte 

bekostas av ersättningen. 

 

 

Samverkansersättning  

Kommunen får en årlig ersättning för att stimulera samverkan med andra aktörer under förutsättning 

att kommunen fullgjort sina uppgifter enligt ovan. För vissa kommuner beräknas ersättningen utifrån 

schablonbelopp och för övriga baseras denna på antalet invånare. Vimmerby kommun får ca 30 000 

kronor per år under de närmaste åren i samverkansersättning.  
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3.8.1 Användande av den statliga ersättningen samt 
samverkansersättning 
Nedan presenteras hur Vimmerby Kommun avser att använda ersättningen för resterande 
år under mandatperioden.  

 
Kostnader 2017 2018 

Lön säkerhets-

samordnare 

280 000 280 000 

Verksamhetsersättning 188 800 188 800 

Höjd beredskap 31 200 31 200 

Samverkansersättning 30 000 30 000 

Totala kostnader 530 000 530 000 

Tilldelade medel Ca 530 000 Ca 530 000 

Sparande?   

 
3.9 Hantering av sparande från föregående år 
Hela ersättningen ska användas till uppgifterna i lagen och övriga åtaganden enligt 

överenskommelsen. Att spara en del av ersättningen till kommande år i syfte att genomföra åtgärder 

inom ramen för denna överenskommelse är möjligt, så länge det finns en plan för hur de medel som 

sparas ska användas. Om kommunen inte har använt hela ersättningen ska de vid länsstyrelsens 

uppföljning motivera varför denna inte har utnyttjats till fullo samt redogöra för hur kommunen 

planerar att använda oförbrukade medel kommande år. Om det finns ett sparande från föregående 

år som överstiger 10 procent av den totala ersättningen ska det finnas en plan för den kommande 

medelsanvändningen 

Vimmerby kommun har inget sparande från föregående år.  

 

3.10 Riktlinjer för egenkontroll och redovisning av hur den statliga ersättningen 

använts  
Budgetansvaret för den statliga ersättningen ligger på säkerhetssamordnaren. Alla utgifter 
kopplat till krisberedskapen ska förankras och godkännas av säkerhetssamordnaren. 

Säkerhetssamordnaren för loggbok över utgifter kopplat till krisberedskapen och 
räddningstjänstens administratör redovisar kostnaderna i kommunens ekonomisystem. 
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    TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
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   Diarienummer 2017/154/016 
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Kommunstyrelsen 

 

Styrdokument för Vimmerby kommuns krisberedskapsarbete 

 
Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Styrdokumentet för Vimmerby 

kommuns krisberedskapsarbete. 

 
Sammanfattning 

Vid Länsstyrelsens uppföljning 2016-08-17 konstaterades det att Vimmerby kommun inte har 

lämnat in något Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete för mandatperioden 

2015-2018. Kravet på ett styrdokument är nytt från och med denna mandatperiod och ett krav 

i Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap mellan SKL och MSB. 
 
Ärendet 

Enligt lagen om extraordinära händelser (2006:544 kap5 §1) skall kommunen få ersättning av 

staten för kostnader kopplat till förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3kap i 

(2006:544). En överenskommelse har träffats mellan MSB och SKL (SKL12/6159, MSB 

2012-5541) där man preciserar mål och ersättning för uppgifterna i (2006:544). Ett av kraven i 

denna överenskommelse för att bibehålla den statliga ersättningen är att kommunen har ett 

styrdokument för sitt krisberedskapsarbete. 

   

Bakgrund 

2016-08-17 gjorde Länsstyrelsen en uppföljning på kommunens krisberedskapsarbete. Då 

framkom det att Vimmerby kommun inte har lämnat in något Styrdokument för mandatperi-

oden. En länsgemensam mall till Styrdokumentet har utformats av kommunerna och Länssty-

relsen i Kalmar län och denna mall har använts till detta styrdokument och fokuset har varit att 

formulera kommunens ambitionsmål för sitt krisberedskapsarbete under resterande del av 

mandatperioden. Kravet på styrdokument är nytt för denna mandatperiod och skulle ha läm-

nats in under 2015, men på grund av flyktingtillströmningen under hösten 2015 förlängdes 

tiden för inlämnandet till 15/2 2016. 

 

Aktuell situation 

Efter Länsstyrelsens uppföljning har ett styrdokument skapats för att Vimmerby kommun ska 

ha en plan för sitt krisberedskapsarbete under resterande tid av mandatperioden, samt att full-

följa målen i överenskommelsen mellan SKL/MSB. 

 
Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen (säkerhetssamordnarens uppgift) 

Regeringen (Länsstyrelsens uppgift) 
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Beslutsunderlag 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap. 

Överenskommelse om kommuners krisberedskap – Precisering av mål och ersättning för  

uppgifter i LEH. SKL 12/6159, MSB 2012-5541 

 

Stefan Larsson 

Räddningschef 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 77 Dnr 2017/000175 001 

Tillfällig fullmäktigeberedning för politisk organisation 
efter valet 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning för den politiska 

organisationen i Vimmerby kommun efter valet 2018 enligt 

föreliggande uppdragsbeskrivning 

att  beredningen maximalt får kosta 150 000 kr, 

att  finansiering sker genom oförutsedda medel. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att  uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av HR-

avdelningen ta fram förslag till bestämmelser om arvoden efter 

valet 2018. 

att  arbetet med framtagande av bestämmelser av arvoden efter 

valet 2018 sker efter att den politiska organisationen är 

fastställd. 

att  göra följande ändring i uppdragsbeskrivningen; Ersättare till 

varje ledamot ska utses. Ersättare har enbart närvarorätt vid 

tjänstgöring. 

 

Sammanfattning 

Vid presidieberedningen 2017-03-13 mellan kommunstyrelsens presidium 

och kommunfullmäktiges presidium lyfte Helen Nilsson (S) frågan om 

behovet av att ha en tillfällig fullmäktigeberedning för att utreda den 

politiska organisationen efter valet 2018.  

Presidierna gav kanslijurist Therese Jigsved i uppdrag att ta fram förslag till 

tillfällig fullmäktigeberedning.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

att  inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning för den politiska 

organisationen i Vimmerby kommun efter valet 2018 enligt 

föreliggande uppdragsbeskrivning 

att  beredningen maximalt får kosta 150 000 kr, 

att  finansiering sker genom oförutsedda medel. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att  uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av HR-

avdelningen ta fram förslag till bestämmelser om arvoden efter 

valet 2018. 

att  arbetet med framtagande av bestämmelser av arvoden efter 

valet 2018 sker efter att den politiska organisationen är 

fastställd. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att det även utses ersättare men som inte 

har närvarorätt.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag med 

Ingela Nilsson Nachtweijs (C) tilläggsyrkande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-03-13 Id 55804 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-14, KSAU § 75 

Uppdragsbeskrivning för organisationsberedningen, Id 55600 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-03-28 Id 55999 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 92 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

___________________ 
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-28 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 92 Dnr 2017/000175 001 

Tillfällig fullmäktigeberedning för politisk organisation 
efter valet 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning för den politiska 

organisationen i Vimmerby kommun efter valet 2018 enligt 

föreliggande uppdragsbeskrivning 

att  beredningen maximalt får kosta 150 000 kr, 

att  finansiering sker genom oförutsedda medel. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att  uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av HR-

avdelningen ta fram förslag till bestämmelser om arvoden efter 

valet 2018. 

att  arbetet med framtagande av bestämmelser av arvoden efter 

valet 2018 sker efter att den politiska organisationen är 

fastställd. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

Att göra följande ändring i uppdragsbeskrivningen; erhåller vald 

beredningsordförande redan årsarvode utgår inte något fast 

arvode om 1,5 %.  

 

Sammanfattning 

Vid presidieberedningen 2017-03-13 mellan kommunstyrelsens presidium 

och kommunfullmäktiges presidium lyfte Helen Nilsson (S) frågan om 

behovet av att ha en tillfällig fullmäktigeberedning för att utreda den 

politiska organisationen efter valet 2018. Presidierna gav kanslijurist Therese 

Jigsved i uppdrag att ta fram förslag till tillfällig fullmäktigeberedning. 

 

Arbetsutskottet beslutade 2017-03-14 
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-28 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

att  ge kanslijurist Therese Jigsved i uppdrag att ta fram förslag till tillfällig 

fullmäktige-beredning för politisk organisation efter valet 2018, 

att  förslaget presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 

2017-03-28. 

 

Förslaget är framtaget utifrån de riktlinjer som gavs i samband med 

presidieberedningen.    

Redovisning av arbetet och förslag till beslut föreslås presenteras senast vid 

fullmäktiges sammanträde 18 december 2017.  

 

En beredningsordförande behöver utses av fullmäktige och 

beredningsordföranden föreslås få 1,5 % av KSO (10 336 kr) som arvode för 

uppdraget utöver sammanträdesarvodet. Sammanträdesarvode utgår enligt 

bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda. 

 

För att en så stor beredning ska fungera behövs en arbetsgrupp inom 

beredningen. Beredningen föreslås själv få besluta om arbetsgruppens 

sammansättning och funktion. 

En eller flera tjänstemän knyts till beredningen. Kommunstyrelsen lämnar 

uppdrag till förvaltningen att utse lämplig person. 

 

Organisationsberedningens förslag överlämnas till kommunstyrelsen för 

yttrande och beslut i fullmäktige senast februari 2018. Ska ändring av antalet 

fullmäktigeledamöter göras måste det enligt 5 kap 3 § 2 st kommunallagen 

vara fattat före utgången av februari månad valåret. 

 

Fråga om bestämmelser för arvoden efter valet 2018 föreslås tas upp efter att 

beslut om politisk organisation är fattat och att det bereds av 

kommunstyrelsens arbetsutskott med stöd av HR-avdelningen.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning för den politiska 

organisationen i Vimmerby kommun efter valet 2018 enligt 

föreliggande uppdragsbeskrivning 

att  beredningen maximalt får kosta 150 000 kr, 

att  finansiering sker genom oförutsedda medel. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(3) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-28 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

att  uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av HR-

avdelningen ta fram förslag till bestämmelser om arvoden efter 

valet 2018. 

att  arbetet med framtagande av bestämmelser av arvoden efter 

valet 2018 sker efter att den politiska organisationen är 

fastställd.  

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att ifall vald beredningsordförande redan 

erhåller årsarvode utgår inte något fast arvode om 1,5 %.       

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag med Ingela 

Nilsson Nachtweijs (C) tilläggsyrkande. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-03-13 Id 55804 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-14, KSAU § 75 

Uppdragsbeskrivning för organisationsberedningen, Id 55600 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-03-28 Id 55999 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen      

 

___________________ 
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    TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

   2017-03-28 

   Dnr 2017/175 

Kommunstyrelseförvaltningen   Id 55999 

Therese Jigsved, kanslijurist 

 

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

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

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

 

 

Kommunstyrelsen 

 

 

Tillfällig fullmäktigeberedning för politisk organisation i Vimmerby 
kommun efter valet 2018 - organisationsberedningen 
 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning för den politiska organisationen i Vimmerby 

kommun efter valet 2018 enligt föreliggande uppdragsbeskrivning 

 

att beredningen maximalt får kosta 150 000 kr, 

 

att finansiering sker genom oförutsedda medel. 

 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av HR-avdelningen ta fram förslag 

till bestämmelser om arvoden efter valet 2018 och 

 

att arbetet med framtagande av bestämmelser av arvoden efter valet 2018 sker efter att den 

politiska organisationen är fastställd. 

 

 
Ärendet 

Vid presidieberedningen 2017-03-13 mellan kommunstyrelsens presidium och kommunfull-

mäktiges presidium lyfte Helen Nilsson (S) frågan om behovet av att ha en tillfällig fullmäk-

tigeberedning för att utreda den politiska organisationen efter valet 2018. Presidierna gav 

kanslijurist Therese Jigsved i uppdrag att ta fram förslag till tillfällig fullmäktigeberedning. 

 

Arbetsutskottet beslutade 2017-03-14 

 

att  ge kanslijurist Therese Jigsved i uppdrag att ta fram förslag till tillfällig fullmäktige-

beredning för politisk organisation efter valet 2018, 

 

att  förslaget presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-03-28. 

 

Förslaget är framtaget utifrån de riktlinjer som gavs i samband med presidieberedningen.    

 

Redovisning av arbetet och förslag till beslut föreslås presenteras senast vid fullmäktiges 

sammanträde 18 december 2017.  
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En beredningsordförande behöver utses av fullmäktige och beredningsordföranden föreslås få 

1,5 % av KSO (10 336 kr) som arvode för uppdraget utöver sammanträdesarvodet. Samman-

trädesarvode utgår enligt bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda. 

 

För att en så stor beredning ska fungera behövs en arbetsgrupp inom beredningen. Beredning-

en föreslås själv få besluta om arbetsgruppens sammansättning och funktion. 

 

En eller flera tjänstemän knyts till beredningen. Kommunstyrelsen lämnar uppdrag till för-

valtningen att utse lämplig person. 

 

Organisationsberedningens förslag överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande och beslut i 

fullmäktige senast februari 2018. Ska ändring av antalet fullmäktigeledamöter göras måste det 

enligt 5 kap 3 § 2 st kommunallagen vara fattat före utgången av februari månad valåret. 

 

Fråga om bestämmelser för arvoden efter valet 2018 föreslås tas upp efter att beslut om poli-

tisk organisation är fattat och att det bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott med stöd av 

HR-avdelningen. 

 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-03-13 Id 55804 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-14, KSAU § 75 

Uppdragsbeskrivning för organisationsberedningen, Id 55600 

 

 

 

 

 

Therese Jigsved 

Kanslijurist 
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    UPPDRAGSBESKRIVNING 1(1) 

   2017-04-04 

   Dnr 2017/175  

Kommunstyrelseförvaltningen   Id 55600 

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 
 

 

 

 

 

Tillfällig fullmäktigeberedning för politisk organisation i Vimmerby 
kommun efter valet 2018 - organisationsberedningen 
 

Tidplan 
Fullmäktige fattar beslut om den tillfälliga fullmäktigeberedningen den 24 april 2017 och 

därefter tillsätts beredningen som kallas organisationsberedningen.  

 

Redovisning av arbetet och förslag till beslut presenteras senast vid fullmäktiges sam-

manträde 18 december 2017. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande och 

beslut i fullmäktige senast februari 2018.  

 

 

Sammansättning 
Beredningen ska bestå av tretton ledamöter som utses bland fullmäktiges ledamöter och 

ersättare. Det bör vara en jämn fördelning av män och kvinnor. 

 

Ersättare till varje ledamot ska utses. Ersättare har enbart närvarorätt vid tjänstgöring 

 

Sammansättningen ska spegla den politiska majoriteten i fullmäktige.  

 

En beredningsordförande utses av fullmäktige. 

 

För att en så stor beredning ska fungera behövs en arbetsgrupp inom beredningen.  

 

Beredningen beslutar om arbetsgruppens sammansättning och funktion. 

 

En eller flera tjänstemän knyts till beredningen. Kommunstyrelsen lämnar uppdrag till 

förvaltningen att utse lämplig person. 

 

 

Utredningsuppdrag 
Utredningen ska ta fram förslag till beslut inom följande frågor: 

 

1. Antal ledamöter och ersättare i fullmäktige. Minsta antal ledamöter är 31 och Vim-

merby har för närvarande 49 ledamöter. Ska antalet ledamöter fortsätta vara 49 eller 

ska antalet minska? Förslag ska lämnas om hur många ledamöter och ersättare full-

mäktige ska ha från och med mandatperioden 2019-2022. 

 

2. Översyn av den politiska organisationen med nämnder och andra politiska organ. 

Obligatoriska organ utöver fullmäktige är kommunstyrelse, revisorer, valnämnd och 

överförmyndare.  I övrigt bestämmer kommunen vilka nämnder som ska finnas och 

hur den politiska organisationen ska se ut.  
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Översynen gäller inte överförmyndarverksamheten då fullmäktige beslutat att frågan 

om gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten ska utredas under mandatpe-

rioden 2015-2018 och är lämnat till överförmyndarnämnden, numera överförmynda-

ren, KF § 93, 2014-05-19.  

 

Översynen gäller inte heller den gemensamma nämnden miljö- och byggnadsnämn-

den eller andra politiska samverkansorgan med andra kommuner.  

 

Förslag ska lämnas om hur den politiska organisationen med nämnder och andra po-

litiska organ ska se ut från och med mandatperioden 2019-2022 samt förslag om an-

tal ledamöter och ersättare i varje politiskt organ.  

 

3. Översyn av om utskott till styrelsen och nämnder ska finnas och i så fall vilka. Förslag 

ska lämnas om vilka nämnder och andra politiska organ som ska ha utskott och hur 

stora utskotten ska vara från och med mandatperioden 2019-2022. 

 

4. Översyn av hur presidierna i de politiska organen ska vara utformade. Förslag ska 

lämnas om hur presidierna ska vara utformade från och med mandatperioden 2019-

2022. 

 

5. Översyn av antalet ledamöter och suppleanter i kommunala bolagsstyrelser och hur 

dessa rekryteras. Ska kommunen ha styrelseledamöter utifrån professionell grund eller 

ska det fortsätta vara lokala politiker? Förslag ska lämnas om hur kommunala bolags-

styrelser ska vara utformade från och med mandatperioden 2019-2022. 

 

 

Budget 
Organisationsberedningen får en budget om maximalt 150 000 kr. Det ska räcka till arvo-

den och andra kostnader som uppstår med anledning av beredningens arbete. 

 

Beredningsordförande får arvode för sitt uppdrag med 1,5 % av KSO (10 336 kr) vilket är 

ungefär lika mycket som beredningsordförande hade enligt arvodesbestämmelserna under 

2011 med årlig uppräkning. Erhåller personen årsarvode utgår inte något fast arvode om 

1,5 %.  

 

Sammanträdesarvode utbetalas till beredningsordförande och ledamöter i beredningen 

enligt gällande bestämmelser för ersättning för förtroendevalda. 
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Kommunstyrelsen 

Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-14 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 75 Dnr 2017/000175 001 

Tillfällig fullmäktigeberedning för politisk organisation 
efter valet 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att  ge kanslijurist Therese Jigsved i uppdrag att ta fram förslag till 

tillfällig fullmäktigeberedning för politisk organisation efter 

valet 2018, 

att  förslaget presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde 2017-03-28. 

 

Sammanfattning 

Vid presidieberedningen 2017-03-13 mellan kommunstyrelsens presidium 

och kommunfullmäktiges presidium lyfte Helen Nilsson (S) frågan om 

behovet av att ha en tillfällig fullmäktigeberedning för att utreda den 

politiska organisationen efter valet 2018.  

Presidierna gav kanslijurist Therese Jigsved i uppdrag att ta fram förslag till 

tillfällig fullmäktigeberedning  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att  ge kanslijurist Therese Jigsved i uppdrag att ta fram förslag till 

tillfällig fullmäktigeberedning för politisk organisation efter 

valet 2018, 

att  förslaget presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde 2017-03-28. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-03-13 Id 55804  

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved 

 

___________________ 
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Ärende 

14
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 91 Dnr 2017/000142 345  

Utökning verksamhetsområde vatten och avlopp inom 
fastigheten Nosshult, Vimmerby tätort 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Vimmerby Energi och Miljö AB, 

kommunfullmäktige besluta 

att  Hela fastigheten Nosshult 1:2 skall fortsättningsvis ingå i 

verksamhetsområdet inom Vimmerby tätort med tillgång till 

vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt 

spillvattenanslutning, 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge 

behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

 

Sammanfattning 

I samband med påbörjad översyn av VA-planen för Vimmerby kommun har 

en genomgång skett av befintliga verksamhetsområden för VA i kommunen. 

Översynen visar att det finns fastigheter som är ansluta till den allmänna Va-

anläggningen utan att dessa i sin helhet införts i det så kallade 

verksamhetsområdet. 

Därför anser Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) i egenskap av VA-

huvudman att vissa justeringar av verksamhetsområdena i kommunen kan 

anses påkallade att genomföra med hänsyn till faktiska omständigheter i de 

enskilda fallen.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med Vimmerby Energi och Miljö AB, 

kommunfullmäktige besluta 

att  Hela fastigheten Nosshult 1:2 skall fortsättningsvis ingå i 

verksamhetsområdet inom Vimmerby tätort med tillgång till 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt 

spillvattenanslutning, 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge 

behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

Beslutsunderlag 

Utökat verksamhetsområde inom fastigheten Nosshult, 2016-12-13 Id 55631 

Vimmerby Energi och Miljös beslut § 13 2017-02-01 

Arbetsutskottet beslut 2017-02-28 § 83 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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Nosshult 1:2 Vimmerby camping
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Ärende 

15

77



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 92 Dnr 2017/000142 345 

Utökning verksamhetsområde vatten och avlopp inom 
kvarteret Kompassen, Vimmerby tätort 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Vimmerby Energi och Miljö AB, 

kommunfullmäktige besluta 

att  Samtliga fastigheter inom kvarteret Kompassen skall ingå i 

verksamhetsområdet för VA i Vimmerby tätort, innefattande 

fastighetsbeteckning Kompassen 1, Kompassen 2, Kompassen 

3, Kompassen 4, Kompassen 5, Kompassen 6, kompassen 7, 

Kompassen 8, Kompassen 9, Kompassen 10, Kompassen 11, 

Kompassen 12, Kompassen 13 samt Kompassen 14 

att  va-tjänsterna i verksamhetsområdet skall tillgodoses genom en 

allmän va-anläggning så länge behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

 

Sammanfattning 

I samband med påbörjad översyn av VA-planen för Vimmerby kommun har 

en genomgång skett av befintliga verksamhetsområden för VA i kommunen. 

Översynen visar att det finns fastigheter som är ansluta till den allmänna Va-

anläggningen utan att dessa införts i det så kallade verksamhetsområdet. 

Därför anser Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) i egenskap av VA-

huvudman att vissa justeringar av verksamhetsområdena i kommunen kan 

anses påkallade att genomföra med hänsyn till faktiska omständigheter i de 

enskilda fallen.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med Vimmerby Energi och Miljö AB, 

kommunfullmäktige besluta 

att  Samtliga fastigheter inom kvarteret Kompassen skall ingå i 

verksamhetsområdet för VA i Vimmerby tätort, innefattande 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

fastighetsbeteckning Kompassen 1, Kompassen 2, Kompassen 

3, Kompassen 4, Kompassen 5, Kompassen 6, kompassen 7, 

Kompassen 8, Kompassen 9, Kompassen 10, Kompassen 11, 

Kompassen 12, Kompassen 13 samt Kompassen 14 

att  va-tjänsterna i verksamhetsområdet skall tillgodoses genom en 

allmän va-anläggning så länge behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

Beslutsunderlag 

Utökat verksamhetsområde inom kvarteret Kompassen, 2016-12-13 Id 

55630 

Vimmerby Energi och Miljös beslut § 13 2017-02-01 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 84 

 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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2017-04-04 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 93 Dnr 2017/000142 345 

Utökning verksamhetsområde vatten och avlopp inom 
Lunden 1, Vimmerby tätort 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Vimmerby Energi och Miljö AB, 

kommunfullmäktige besluta 

att  Fastigheten Lunden 1 skall ingå i verksamhetsområdet för VA i 

Vimmerby tätort, 

att  va-tjänsterna i verksamhetsområdet skall tillgodoses genom en 

allmän va-anläggning så länge behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

Sammanfattning 

I samband med påbörjad översyn av VA-planen för Vimmerby kommun har 

en genomgång skett av befintliga verksamhetsområden för VA i kommunen. 

Översynen visar att det finns fastigheter som är ansluta till den allmänna Va-

anläggningen utan att dessa införts i det så kallade verksamhetsområdet. 

Därför anser Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) i egenskap av VA-

huvudman att vissa justeringar av verksamhetsområdena i kommunen kan 

anses påkallade att genomföra med hänsyn till faktiska omständigheter i de 

enskilda fallen.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med Vimmerby Energi och Miljö AB, 

kommunfullmäktige besluta 

att  Fastigheten Lunden 1 skall ingå i verksamhetsområdet för VA i 

Vimmerby tätort, 

att  va-tjänsterna i verksamhetsområdet skall tillgodoses genom en 

allmän va-anläggning så länge behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 

Utökning verksamhetsområde inom Lunden 1, Vimmerby tätort, 2016-12-13 

Id 55629 

Vimmerby Energi och Miljös beslut § 13 2017-02-01 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 85 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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2017-04-04 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 94 Dnr 2017/000142 345 

Utökning för verksamhetsområde sanitärt spillvatten 
samt dricksvatten i Södra Vi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Vimmerby Energi och Miljö AB, 

kommunfullmäktige besluta 

att  Fastigheterna Nylinge 1:8, Nylinge 1:9, Nylinge 4:1 samt Vi 

5:13 skall ingå i verksamhetsområdet för Södra Vi samhälle 

med tillgång till vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt 

spillvattenanslutning, 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge 

behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

 

Sammanfattning 

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) är sedan 2010-01-01 huvudman 

för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen (VA) i Vimmerby 

kommun. I samhället Södra Vi finns i dagsläget 4 st. bebyggda 

bostadsfastigheter utefter norra sidan av Rumskullavägen vid den södra 

infarten från riksväg 23/34 till samhället. 

Dessa fastigheter ingår för närvarande inte i det kommunala 

verksamhetsområdet för VA i Södra Vi. Däremot finns det två fastigheter 

som försörjs med dricksvatten från det kommunala Va-nätet.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med Vimmerby Energi och Miljö AB, 

kommunfullmäktige besluta 

att  Fastigheterna Nylinge 1:8, Nylinge 1:9, Nylinge 4:1 samt Vi 

5:13 skall ingå i verksamhetsområdet för Södra Vi samhälle 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

med tillgång till vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt 

spillvattenanslutning, 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge 

behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

Beslutsunderlag 

Utökning för verksamhetsområde i Södra Vi, 2016-12-13, Id 55628 

Vimmerby Energi och Miljös beslut § 13 2017-02-01 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 86 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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2017-04-04 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 95 Dnr 2017/000142 345 

Utökning för verksamhetsområde sanitärt spillvatten 
samt dricksvatten i Storebro 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Vimmerby Energi och Miljö AB, 

kommunfullmäktige besluta 

att  Fastigheterna Sjundekvill 1:203, Sjundekvill 1:204, 

Sjundekvill 1:205, Sjundekvill 1:206, Sjundekvill 1:207, skall 

ingå i verksamhetsområdet inom Storebro samhälle med 

tillgång till vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt 

spillvattenanslutning, 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge 

behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

Sammanfattning 

I samband med påbörjad översyn av VA-planen för Vimmerby kommun har 

en genomgång skett av befintliga verksamhetsområden för VA i kommunen. 

Översynen visar att det finns obebyggda fastigheter som har tillgång till 

dricksvatten- och spillvattenledningar i gatumark i mycket nära anslutning 

till fastighetsgräns. Trots detta är de aktuella fastigheterna i dagsläget inte 

införda i verksamhetsområdet. Av denna anledning anser Vimmerby Energi 

& Miljö AB (VEMAB) i egenskap av VA-huvudman att vissa justeringar av 

verksamhetsområdena i kommunen kan anses påkallade att genomföra med 

hänsyn till faktiska omständigheter i de enskilda fallen.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med Vimmerby Energi och Miljö AB, 

kommunfullmäktige besluta 

att  Fastigheterna Sjundekvill 1:203, Sjundekvill 1:204, 

Sjundekvill 1:205, Sjundekvill 1:206, Sjundekvill 1:207, skall 

ingå i verksamhetsområdet inom Storebro samhälle med 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

tillgång till vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt 

spillvattenanslutning, 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge 

behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

Beslutsunderlag 

Utökning för verksamhetsområde i Storebro, 2016-12-13, Id 55627 

Vimmerby Energi och Miljös beslut § 13 2017-02-01 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 87 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 96 Dnr 2017/000142 345 

Utökning för verksamhetsområde sanitärt spillvatten 
samt dricksvatten i Frödinge 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Vimmerby Energi och Miljö AB, 

kommunfullmäktige besluta 

att  Fastigheten Frödinge 4:17 skall ingå i verksamhetsområdet 

inom Frödinge samhälle med tillgång till vattentjänsterna 

dricksvattenförsörjning samt spillvattenanslutning, 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge 

behovet finns kvar, samt att 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

aktuellt kommunfullmäktige-beslut vunnit laga kraft.  

 

 

Sammanfattning 

I samband med påbörjad översyn av VA-planen för Vimmerby kommun har 

en genomgång skett av befintliga verksamhetsområden för VA i kommunen. 

Översynen visar att det finns fastigheter som är ansluta till den allmänna 

VA-anläggningen utan att dessa införts i det så kallade verksamhetsområdet. 

Därför anser Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) i egenskap av VA-

huvudman att vissa justeringar av verksamhetsområdena i kommunen kan 

anses påkallade att genomföra med hänsyn till faktiska omständigheter i de 

enskilda fallen.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med Vimmerby Energi och Miljö AB, 

kommunfullmäktige besluta 

att  Fastigheten Frödinge 4:17 skall ingå i verksamhetsområdet 

inom Frödinge samhälle med tillgång till vattentjänsterna 

dricksvattenförsörjning samt spillvattenanslutning, 
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att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge 

behovet finns kvar, samt att 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

aktuellt kommunfullmäktige-beslut vunnit laga kraft.  

 

Beslutsunderlag 

Utökning för verksamhetsområde i Frödinge, 2016-12-13, Id 55626 

Vimmerby Energi och Miljös beslut § 13 2017-02-01 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 88 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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