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Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 9 maj 2017 kl 09:00 

Ajournering: 09:10-09:30, 12:00-13:00, 15:50-16:00 

Beslutande Ledamöter 
Tomas Peterson (M), Ordförande 
Helen Nilsson (S), 1:e vice ordförande 
Magnus Gustafsson (M) 
Claes Wetterström (M) 
Kenneth Björklund (S) 
Peter Högberg (S) Niklas Gustafsson (M) 
Niklas Gustafsson (M) Eva Berglund (S) 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 
Erik Paulsson (C) 
Peter Fjällgård (V) 
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-12

00 
§ 103-106, 112-118 

Kl. 13
00

-16
00 

§ 107-111, 119-126 

 Ersättare 
Marie-Charlotte Nicholson (M) 
Bo Svensson (C) 
Ola Gustafsson (KD) 

 
Kl. 10

00
-12

00, 
§ 104-106, 112-118 

Övriga närvarande Axel Stenbeck, kommunsekreterare 
Carolina Leijonram, kommunchef 
Monica Bergh, HR-chef 
Lisa Bauer, HR-konsult 
Mattias Karlsson, ekonomichef 
Jakob Bank, controller 
Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef 
Peter Göransson, turistchef 
Sara Dolk, stadsarkitekt 
Kevin Gibbs, Itsam 
Torbjörn Swahn, VD Vemab 
 

 

Protokolljusterare Ingela Nilsson Nachtweij 

Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen, 2017-05-11 
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 103-126 

 Axel Stenbeck  

 Ordförande 

  

 Tomas Peterson  

Protokolljusterare 

  

 Ingela Nilsson Nachtweij   
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 Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-05-09 

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-12 
Datum då 
anslaget tas ned 2017-06-07 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift   

 Axel Stenbeck, kommunsekreterare  
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 § 103 Dnr 2017/000004 000 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Ingela Nilsson Nachtweij (C) att, 

tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 104 Dnr 2017/000049 000 

HR informerar - kompetensförsörjning 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde informerar Monica Bergh, HR-chef och Lisa 

Bauer, HR-konsult om utmaningar och förutsättningar kring framtida 

kompetensförsörjning. 

Kommunstyrelsen diskuterar kring ärendet.  

 

___________________ 
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§ 105 Dnr 2017/000250 042 

Ekonomiuppföljning för mars månad samt 
investeringsuppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde informerar Mattias Karlsson, ekonomichef och 

Jakob Bank, controller om ekonomisk uppföljning för mars månad. Miklos 

Hathazi, samhällsbyggnadschef informerar om investeringsuppföljning till 

och med april månad. 

 

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk redovisning - mars månad 

Investeringsredovisning -april månad 

 

___________________ 
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§ 106 Dnr 2017/000047 000 

Turistsäsongen 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde informerar Peter Göransson, turistchef, om 

turistsäsongen 2017.  

 

___________________ 
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§ 107 Dnr 2015/000548 007 

Slutrapport avseende granskning av Vimmerby fiber 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  godkänna slutrapport avseende granskning av Vimmerby fiber. 

Att  Tomas Petersons (M) och Peter Högberg (S) uppdrag därmed 

betraktas som avslutad.  

 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-12-15 KS § 450 beslutades att ge 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) och 

kommunstyrelseledamot Peter Högberg (S) i uppdrag att tillsätta en 

granskning av Vimmerby fiber. Uppdraget har utförts av ITSAM. 

 

Ärendet återremitterades i februari på grund av felaktigheter i 

beslutsunderlaget. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Kevin Gibbs, ITSAM för slutrapporten 

med fokus på de bilagor som återremitterades vid senaste tillfället.  

Beslutsunderlag 

Slutrapport ITSAM 2017-01-30 id 55250 

Bilagor 2017-01-30 id 55247 

Kommunstyrelsen beslut § 450 2015-12-15 

Kommunstyrelsen beslut § 282 2016-08-23 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet Itsam 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

Tomas Peterson (M) 

Peter Högberg (S)      

 

___________________ 
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§ 108 Dnr 2016/000384 231 

Bostadsförsörjningsplan Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta framtagen 

bostadsförsörjningsplan för Vimmerby kommun. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bostadsförsörjningsplanen efter 

ändringar enligt samrådsredogörelsen.  

 

Sammanfattning 

Varje kommun ska ha en aktuell plan för bostadsförsörjningen i kommunen. 

Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att 

leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 

bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till 

bostadsförsörjningsplan som varit på samråd och nu är föremål för 

antagande. 

Vid dagens sammanträde redogör Sara Dolk, planarkitekt och Miklos 

Hathazi, samhällsbyggnadschef, i ärendet.  

Kommunstyrelsen diskuterar och ger medskick inför kommunfullmäktiges 

sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sara Dolk, stadsarkitekt, 2017-05-03 

Bostadsförsörjningsplan 2017-05-03 

Samrådsredogörelse 2017-05-09 

Yttrande från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-05-09  

Yttrande från barn-och utbildningsnämnden 2017-05-09 

Yttrande från Centerpartiet 2017-05-09 

Yttrande från Västerviks kommun 2017-05-09 

Yttrande från Vimmerby Energi och Miljö AB 2017-05-09 

Yttrande från Socialnämnden 2017-05-09 

Yttrande från Regionförbundet 2017-05-09 

Yttrande Länsstyrelsen 2017-05-09 
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Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Regionförbundet 

Alla förvaltningar och bolag 

Alla politiska partier 

 

___________________ 
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§ 109 Dnr 2016/000200 005 

Revidering av ITSAM-avtal och förbundsordning för 
kommunalförbundet ITSAM 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enighet med ITSAM direktion, att 

att punkt 6. l .l i ITSAM-avtalet får följande lydelse: 

 

6.1.1 Stadsnät, stamnät och annan fiberutbyggnad 

Nedanstående gäller stamnät och/eller stadsnät (nedan gemensamt kallat 

”nät”) som är ägda av medlemmen. Dessa nät ska i första hand användas för 

kommunal Verksamhet och ITSAM driftar denna del av nätet för 

medlemmens räkning. Om kapacitet utöver det kommunala behovet finns i 

nätet kan delar av detta hyras ut till kommunikationsoperatörer. Nätens ägare 

beslutar om eventuella investeringar. 

Ägarna tar alla kapitaltjänstkostnader och eventuella reparationskostnader 

för näten. 

Nedanstående gäller inte nät 2011-12-31 ägt av kommunalt bolag i 

Vimmerby. 

ITSAM har följande uppdrag i anslutning till de kommunalt ägda näten 

utanför fastighetsnäten: 

l. Vara medlemmens beställarkompetens i kontakter med leverantörer och 

andra parter och företräda medlemmen vid förhandlingar om avtal med 3:e 

part i samarbete med juridisk expertis och medlemmarnas gemensamma 

inköpsorgan. 

2. Vara drift- och dokumentationsansvarig för nätet, m.a.o. se till att nätet 

håller nödvändig kvalitet for att säkerställa driften för medlemmen och andra 

operatörer. Ansvara för drift på passiv nivå och på aktiv nivå. 

Drifta all kommunikationsbärande utrustning (routrar och Switchar) for den 

kommunala verksamheten. Genomföra till eller ombyggnation på kundens 

begäran. ITSAM fakturerar för gjorda arbeten. 

3. På uppdrag av medlemmarna Bygga nät, söka bidrag till finansiering av 

nätbyggnation, leda byggprojekt, bjuda in till byggmöten, slutredovisa 

projekten, samt ansluta samtliga hushåll, företag eller kommunala 

verksamheter under projekttiden. 

4. Att uppdra till kommunikationsoperatör - att lämna offerter, ansluta 
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hushåll och företag efter projektets avslut enligt den standard som krävs av 

nätägare. 

5. För att ge ITSAM goda planeringsförutsättningar ska kommunerna i god 

tid planera och i första hand uppdra åt ITSAM uppdrag enligt punkt 1-4. 

6. ITSAM;s skyldighet att utföra uppdraget att bygga nät innebär ingen 

exklusiv rätt att få utföra uppdragen. Medlemskommun som anlitar annan att 

bygga nät ska ersätta eventuella kostnader det förorsakar övriga 

medlemskommuner.  

 

Sammanfattning 

Medlemskommunerna och kommunalförbundet har i frågan om tolkningen 

och tillämpning av ITSAM-avtalets paragraf 6 haft olika uppfattningar om 

vad som ska gälla. Detta medför att medlemskommunerna på ett eller annat 

sätt måste hitta en lösning så att meningsskiljaktigheterna i denna fråga inte 

påverkar det i stora delar mycket väl fungerande samarbetet i 

kommunalförbundet. 

På ITSAM;s Visionsdag den 22 september diskuterades frågan och förslag 

lades fram om att så snabbt som möjligt göra ändringar i § 6 så att den frågan 

inte stör det fortsatta samarbetet. Det är också bra att tidigare beslut i frågan 

annulleras så att alla parter är införstådda med att vi därmed lämnar de olika 

synsätt i sakfrågan som funnits bakom oss 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enighet med ITSAM direktion, att 

att punkt 6. l .l i ITSAM-avtalet får följande lydelse: 

6.1.1 Stadsnät, stamnät och annan fiberutbyggnad 

Nedanstående gäller stamnät och/eller stadsnät (nedan gemensamt kallat 

”nät”) som är ägda av medlemmen. Dessa nät ska i första hand användas för 

kommunal Verksamhet och ITSAM driftar denna del av nätet för 

medlemmens räkning. Om kapacitet utöver det kommunala behovet finns i 

nätet kan delar av detta hyras ut till kommunikationsoperatörer. Nätens ägare 

beslutar om eventuella investeringar. 

Ägarna tar alla kapitaltjänstkostnader och eventuella reparationskostnader 

för näten. 

Nedanstående gäller inte nät 2011-12-31 ägt av kommunalt bolag i 

Vimmerby. 

ITSAM har följ ande uppdrag i anslutning till de kommunalt ägda näten 

utanför fastighetsnäten: 

l. Vara medlemmens beställarkompetens i kontakter med leverantörer och 

andra parter och företräda medlemmen vid förhandlingar om avtal med 3:e 

part i samarbete med juridisk expertis och medlemmarnas gemensamma 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 14(36) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

inköpsorgan. 

2. Vara drift- och dokumentationsansvarig för nätet, m.a.o. se till att nätet 

håller nödvändig kvalitet for att säkerställa driften för medlemmen och andra 

operatörer. Ansvara för drift på passiv nivå och på aktiv nivå. 

Drifta all kommunikationsbärande utrustning (routrar och Switchar) for den 

kommunala verksamheten. Genomföra till eller ombyggnation på kundens 

begäran. ITSAM fakturerar för gjorda arbeten. 

3. På uppdrag av medlemmarna Bygga nät, söka bidrag till finansiering av 

nätbyggnation, leda byggprojekt, bjuda in till byggmöten, slutredovisa 

projekten, samt ansluta samtliga hushåll, företag eller kommunala 

verksamheter under projekttiden. 

4. Att uppdra till kommunikationsoperatör - att lämna offerter, ansluta 

hushåll och företag efter projektets avslut enligt den standard som krävs av 

nätägare. 

5. För att ge ITSAM goda planeringsförutsättningar ska kommunerna i god 

tid planera och i första hand uppdra åt ITSAM uppdrag enligt punkt 1-4. 

6. ITSAM;s skyldighet att utföra uppdraget att bygga nät innebär ingen 

exklusiv rätt att få utföra uppdragen. Medlemskommun som anlitar annan att 

bygga nät ska ersätta eventuella kostnader det förorsakar övriga 

medlemskommuner.  

Beslutsunderlag 

Itsam direktionens protokoll 2017-03-02 § 13 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet ITSAM 

Ledningsgruppen 

 

___________________ 
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§ 110 Dnr 2017/000223 002 

Delegationsordning för kommunstyrelsen från och med 
2017-06-01 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  anta föreliggande förslag till delegationsordning för 

kommunstyrelsen att gälla från och med 2017-06-01 och 

att upphäva tidigare antagen delegationsordning KS § 95, 2016-

03-01 

 

Sammanfattning 

Nuvarande delegationsordning för kommunstyrelsen antogs 2016-03-01, KS 

§ 95. Det fanns behov av att uppdatera delegationsordningen till följd av 

införandet av kommunstyrelsens arbetsutskott samt införandet av nedlagda 

kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Drygt ett år har gått och förslag till 

ett antal ändringar har framkommit från kommunstyrelseförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  anta föreliggande förslag till delegationsordning för 

kommunstyrelsen att gälla från och med 2017-06-01 och 

att upphäva tidigare antagen delegationsordning KS § 95, 2016-

03-01 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för kommunstyrelsen, Id 56272 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-04-25 Id 56210 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved 

Avdelningar inom kommunstyrelseförvaltningen 

 

___________________ 
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§ 111 Dnr 2017/000063 003 

Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby 
kommuns bolag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Vimmerby kommun Förvaltnings 

AB, kommunfullmäktige besluta anta föreliggande riktlinjer och generella 

ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2005-11-28, KF § 162 företagspolicy för 

Vimmerby kommun och dess bolag. Vidare antogs gemensamt ägardirektiv 

för Vimmerby kommuns samtliga bolag 2012-04-23, KF § 76. Behov finns 

av att uppdatera styrdokumenten.  Uppdrag har lämnats från styrelsen för 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB vid möte med arbetsgrupp 2016-11-17 

att ta fram förslag till generella ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag 

som ersätter företagspolicy och gemensamt ägardirektiv. De generella 

ägardirektiven ska gälla hela koncernen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Vimmerby kommun Förvaltnings 

AB, kommunfullmäktige besluta anta föreliggande riktlinjer och generella 

ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag.  

Beslutsunderlag 

Företagspolicy för Vimmerby kommun och dess bolag från 2005, Id 54937 

Gemensamt ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag från 2012, Id 54938 

Riktlinjer och generella ägardirektiv Vimmerby kommuns bolag, Id 55079 

Styrelseprotokoll VKF § 14 2017-04-13 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, Kanslijurist 2017-01-24 Id 54936 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunala bolag 

___________________ 
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§ 112 Dnr 2014/000200 109 

Motion om lokala ordningsföreskrifter om tiggeri 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 

om lokala ordningsföreskrifter om tiggeri.  

Sammanfattning 

Sandor Högye (SD) har genom motion väckt frågan om lokala föreskrifter 

om tiggeri. På senare tid har vi sett att antalet tiggare ökat i Vimmerby, 

liksom i övriga delar av landet. Tiggarna, som oftast kommer från forna 

öststater, kan idag genom medlemskapet i EU resa fritt i Europa. Den fria 

rörligheten har underlättat för kriminella ligor att bedriva sin verksamhet i 

Vimmerby och i Sverige. Stadsbilden förändras genom det omfattande 

tiggeriet och hos många särskilt äldre, ökar känslan av otrygghet då tiggarna 

ibland upplevs som påflugna eller hindrande.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om 

lokala ordningsföreskrifter om tiggeri.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Sandor Högye, Id 45876. 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-08-29, KF§ 148. 

Kommunstyrelsens beslut 2014-10-21, KS § 325  

Socialnämndens beslut 2015-02-05. SN § 23 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-10 Id 56119 

Arbetsutskottets beslut § 110 2017-04-25 

Beslutet skickas till 

Sandor Högye  

Socialnämnden 

 

___________________ 
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§ 113 Dnr 2016/000155 109 

Medborgarförslag om att salen för undervisning i 
naturkunskap får vara kvar när Fabriken flyttas in i A-
huset på Vimmerby gymnasium 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 

Julia Jonsson har genom medborgarförslag framfört frågan om att bevara 

undervisningssal för naturkunskap i A-huset på gymnasiet för det fall 

Fabrikens verksamhet ska flyttas till Kulturskolan. Skulle samhällseleverna 

behöva flytta in till B/C-delen av gymnasiet skulle man behöva trängas med 

andra program om labbsalar och undervisningen skulle inte alls bli lika bra. 

  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-11-23 att bifalla 

medborgarförslaget eftersom undervisningssalen, fram till dess att 

utvecklingsavdelningen gör anspråk på hela A-huset, används i enlighet med 

det som förslagsställaren efterfrågar.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Julia Jonsson, Id 50566 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, KF § 51 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut KSAU § 19, 2016-03-21 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-23, BUN § 164 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-04 Id 56118 

Arbetsutskottets beslut § 109 2017-04-25 

Beslutet skickas till 

Julia Jonsson 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 114 Dnr 2016/000156 109 

Medborgarförslag om att få ha kvar 
naturkunskapssalen i A-huset, Vimmerby gymnasium 
om Fabriken flyttar in i byggnaden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget.  

 

Sammanfattning 

Paulina Blom har genom medborgarförslag framfört om att få ha kvar 

naturkunskapssalen i A-huset, Vimmerby gymnasium om Fabriken flyttar in 

i byggnaden. Det finns en oro på gymnasiet att bli av med sin sal för 

undervisning i naturkunskap som på undervåningen i A-huset. Får man inte 

behålla salen kommer det att leda till att samhällseleverna och 

fordonseleverna ska trängas med alla andra program, vilket leder till tidsbrist 

till undervisningen som krävs.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-11-23, att bifalla 

medborgarförslaget eftersom undervisningssalen, fram till dess att 

utvecklingsavdelningen gör anspråk på hela A-huset, används i enlighet med 

det som förslagsställaren efterfrågar.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Paulina Blom, Id 50567 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, KF § 52 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut KSAU § 18, 2016-03-21  

Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse, Id 21237  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-23, BUN § 163  

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-04 Id 56114 

Arbetsutskottets beslut § 108 2017-04-25 
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Beslutet skickas till 

Paulina Blom 

Barn- och utbildningsnämnden 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 115 Dnr 2016/000524 109 

Återkallande av medborgarförslag om trafiksituationen 
i Vimmerby  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återkallat medborgarförslag betraktas som 

avslutat och inte hanteras ytterligare.  

Sammanfattning 

Nils Grunden lämnade i oktober 2016 in ett medborgarförslag angående 

funderingar kring trafiksituationen i Vimmerby. 

Ärendet remitterades till samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och 

framtagande av förslag till beslut. 

Nils Grunden har muntligt framfört till trafikingenjör Maria Åkerö att han 

önskar dra tillbaka medborgarförslaget och istället lämna in synpunkter via 

kommunens synpunkts- och klagomålshantering.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återkallat medborgarförslag betraktas som 

avslutat och inte hanteras ytterligare.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Ingegerd och Nils Grundén, Id 53399 

Kommunfullmäktiges beslut § 218 2016-10-24 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-05, Id 54255 

Arbetsutskottets beslut  § 263 2016-12-12 

Mail, Maria Åkerö, trafikingenjör 2017-04-24 Id 56430 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-04-24 Id 56428 

Beslutet skickas till 

Nils Grunden 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 116 Dnr 2017/000216 090 

Hemsändningsbidrag 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja en höjning av hemsändningsbidraget, med 80:- kronor 

per varuleverans, till livsmedelshandlare utanför Vimmerby 

tätort. Det totala hemsändningsbidraget blir 200:- kronor per 

varuleverans, 

att beloppet höjs från och med april månad 2017 (kvartal 2) och 

gäller tillsvidare, 

att medel tas från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter, 

att hemsändningsbidraget ska ses över varje år, för att följa taket i 

Regionförbundets beslut om eventuella höjningar.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun kan ge bidrag till dagligvarubutiker som tillhandahåller 

varuhemsändning till permanent boende utanför Vimmerby tätort. Detta 

gäller de som på grund av ålder eller funktionshinder inte har möjlighet att 

själv göra sina inköp, eller att ingen i hushållet kan ta sig till butiken på 

grund av att man inte har bil eller körkort. Man kan även tillfälligtvis behöva 

hjälp med detta av någon anledning.  

Bidraget höjdes senast från 90:- kronor år 2008 till 120:- kronor per 

varuleverans och detta gäller fortfarande. 

Vimmerby kommun erhåller 50 % av denna kostnad från Regionförbundet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att bevilja en höjning av hemsändningsbidraget, med 80:- kronor 

per varuleverans, till livsmedelshandlare utanför Vimmerby 

tätort. Det totala hemsändningsbidraget blir 200:- kronor per 

varuleverans, 

att beloppet höjs från och med april månad 2017 (kvartal 2) och 

gäller tillsvidare, 

att medel tas från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter, 
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att hemsändningsbidraget ska ses över varje år, för att följa taket i 

Regionförbundets beslut om eventuella höjningar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Patrik Kinnbom, utvecklingschef 2017-04-11 Id 56171 

Arbetsutskottets beslut 2017-04-25 § 106 2017-04-25 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 117 Dnr 2017/000210 040 

ITSAM´s årsbokslut 2016 - för godkännande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

Kommunalförbundet ITSAMs årsredovisning för 2016.  

Sammanfattning 

Kommunalförbundet ITSAM upprättar en egen årsredovisning för sin 

verksamhet. Årsredovisningen ska sedan behandlas i varje 

medlemskommun.  

För verksamhetsåret 2016 redovisar Kommunalförbundet ITSAM ett resultat 

på 839 tkr. Av revisionsrapporten framgår det att ITSAM har bedrivit sin 

verksamhet på ett ändamålsenligt och ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. 

Revisionen påpekar att den finansiella måluppfyllelsen är låg, men att 

verksamhetsmålens uppfyllelse är god. Revisionen rekommenderar att IT-

SAM ska fortsätta att arbete för att nå målsättningen i sin helhet.  

Det framgår även av årsredovisningen att Kommunalförbundet ITSAM lever 

upp till kommunallagens balanskrav.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

Kommunalförbundet ITSAMs årsredovisning för 2016. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2016, Id 56110 

Granskning av årsredovisning 2016, Id 56109 

Kommunalförbundet ITSAMs årsredovisning, Id 56111 

Direktionens protokoll § 10, 2017-03-02, Id. 56108 

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, controller, 2017-04-18 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen  

Kommunchef  

Kommunalförbundet ITSAM 

 

___________________ 
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§ 118 Dnr 2017/000218 040 

Årsredovisning för Samordningsförbundet i Kalmar 
Län - för godkännande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby 

kommuns del godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet i 

Kalmar län år 2016.  

 

Sammanfattning 

Samordningsförbundets årsredovisning, revisionsberättelse och 

revisionsrapport av för år 2016 har inkommit. Förbundsmedlemmarna ska 

var för sig besluta om årsredovisningen kan godkännas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby 

kommuns del godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet i 

Kalmar län år 2016.  

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2016, ID 56164 

Granskning av årsredovisning 2016, ID 56163 

Samordningsförbundet i Kalmar läns årsredovisning, ID 56165 

Brev till medlemmar om årsredovisning och revisionsberättelse 2016, ID 

56166 

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, controller, 2017-04-18 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen  

Kommunchef  

Kommunalförbundet ITSAM 

 

___________________ 
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§ 119 Dnr 2017/000243 106 

Överenskommelse om samverkan mellan 
polismyndigheten och Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

överenskommelsen mellan polismyndigheten och Vimmerby kommun 

 

Sammanfattning 

Sveriges kommuner uppmanas att skriva överenskommelser med 

polismyndigheten. Till grund för denna överenskommelse ligger anmälda 

brott i Lokalpolisområde Västervik januari-augusti 2016, 

Trygghetsundersökningen 2015-2016 samt drogvaneundersökningar i 

Vimmerby kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

överenskommelsen mellan polismyndigheten och Vimmerby kommun 

Beslutsunderlag 

Överenskommelse om samverkan mellan polismyndigheten och Vimmerby 

kommun, Id 56453 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 120 Dnr 2017/000211 109 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2017-03-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

I enlighet med kommunstyrelsen reglemente (KF § 34 2016-02-29) samt 

delegationsordning för kommunstyrelsen (KS § 95 2016-03-01) ska 

arbetsutskottet i april varje år ta fram en förteckning över vilkas beredning 

inte slutförts. 

Under perioden 2016-03-31 till 2017-03-31 har 23 motioner besvarats. 

Under samma period har 16 motioner väckts, varav en motion har återkallats 

av motionären. En återkallad motion betraktas som avslutad och redovisas i 

denna sammanställning därmed som besvarad. 

 

Arbetsutskottet godkände redovisningen 2017-04-25 § 111 

 

Beslutsunderlag 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2017-03-31 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-04-04 Id 56129 

Arbetsutskottets beslut § 111 2017-04-25 

 

___________________ 
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§ 121 Dnr 2017/000212 109 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 
2017-03-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

I enlighet med kommunstyrelsen reglemente (KF § 34 2016-02-29) samt 

delegationsordning för kommunstyrelsen (KS § 95 2016-03-01) ska 

arbetsutskottet i april varje år ta fram en förteckning över vilkas beredning 

inte slutförts. 

Under perioden 2016-03-31 tom 2017-03-31 har nio stycken 

medborgarförslag besvarats. 

Under samma period har åtta stycken medborgarförslag lämnats in. 

 

Arbetsutskottet godkände redovisningen 2017-04-25 § 112 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 2017-03-31 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-04-04 Id 56281 

Arbetsutskottets beslut § 112 2017-04-25 

 

___________________ 
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§ 122 Dnr 2017/000002 000 

Inbjudningar 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Inga inbjudningar föreligger dagens sammanträde. Inget beslut fattas.      

 

 

___________________ 
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§ 123 Dnr 2017/000001 000 

Meddelanden 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger följande meddelande till handlingarna 

 

Karta Sommartorget 2017 

LEH-uppföljning Vimmerby kommun 2017 

Protokoll arbetsutskottet 2017-04-25 

Granskningsrapport biståndshandläggare 

Granskningsrapport överförmyndarverksamheten 

Finansrapport 2017-03-31 

MBN beslut § 65 Detaljplan för Granen 16-17 

Styrelseprotokoll Regionförbundet i Kalmar län 2017-03-30 

 

___________________ 
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§ 124 Dnr 2017/000003 000 

Kommunchefen informerar 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Carolina Leijonram, kommunchef, informerar kommunstyrelsen om 

pågående arbete inom kommunstyrelseförvaltningen.  

 

___________________ 
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§ 125 Dnr 2016/000470 291 

Försäljning av Pelarne skola 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

Att inte acceptera kraven från Träffpunkt Pelarne skola för 

genomförande av fastighetsförsäljning.  

Att Träffpunkt Pelarne skola på nytt erbjuds att köpa fastigheten 

för en symbolisk köpeskilling av en krona. Med besked senast 

den 29 maj. 

Att  fortsätta försäljningen av Pelarne skola enligt 

kommunstyrelsens tidigare beslut § 57 2017-03-07.  

Reservationer 

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

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.      

Ajournering 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) begär ajournering kl. 15:50-16:00 

Sammanfattning 

Förskolans fastighet ägs av Vimmerby kommun och ingår i kommunens 

fastighetsbestånd. Förskolans verksamhet i lokalerna har i brist på 

barnunderlag upphört. Diskussioner om en försäljning har länge pågått i 

kommunen varför inga speciella satsningar har gjorts under senare åren. 

Byggnaden har ett eftersatt underhåll och den värms upp med oljepanna 

idag. Behov av upprustning av byggnaden och byte av uppvärmningssystem 

till en effektivare och miljövänligare föreligger.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

Att inte acceptera kraven från Träffpunkt Pelarne skola för 

genomförande av fastighetsförsäljning.  

Att Träffpunkt Pelarne skola på nytt erbjuds att köpa fastigheten 

för en symbolisk köpeskilling av en krona. 

Att  fortsätta försäljningen av Pelarne skola enligt 

kommunstyrelsens tidigare beslut § 57 2017-03-07. 
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Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att ersätta attsats 1 med följande: 

att utreda driftkostnader för tomställd fastighet 2016/2017. 

 

Nilsson Nachtweij (C) yrkar att ersätta attsats 3 med följande:  

Att före försäljning med utgångspunkt i aktuella kostnader för fastigheten 

diskutera möjligheterna för att i samverkan med köpare och t.ex. Boverket 

delfinansiera konvertering av värmesystem till fossilfritt. 

 

Tomas Peterson (M) gör ett tilläggsyrkande gällande attsats 2; att svar från 

Träffpunkt Pelarne skola ska inkommit senast den 29 maj. 

 

Nilsson Nachtwej (C) gör ett tilläggsyrkande gällande attsats 2: att svar från 

Träffpunkt Pelarne skola ska inkommit senast den 30 juni. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag attsats 1 och 3 mot Nilsson 

Nachtweijs (C) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller 

föreliggande förslag. 

 

Ordförande ställer Petersons (M) tilläggsyrkande gällande attsats 2 mot 

Nilsson Nachtweij tilläggsyrkande gällande attsats 2. Ordförande finner att 

kommunstyrelsen bifaller Petersons tilläggsyrkande. 

 

Nilsson Nachtweij (C) begär votering. 

Ordförande finner efter votering att kommunstyrelsen bifaller Petersons (M) 

tilläggsyrkande.       

Omröstningsresultat 

Ja står för: Bifall till Petersons (M) tilläggsyrkande 

Nej står för: Bifall till Nilsson Nachtweijs (C) tilläggsyrkande 

 

Helen Nilsson (S)   Ja 

Magnus Gustafsson (M)   Ja 

Claes Wetterström (M)   Ja 

Kenneth Björklund (S)   Ja 

Eva Berglund (S)   Ja 

Peter Fjällgård (V)   Nej 

Erik Paulsson (C)   Nej 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  Nej 

Tomas Peterson (M)   Ja 
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Antal Ja  6 

Antal Nej  3 

Antal Avstår  0 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2016-03-15 

Barn och utbildningsnämndens beslut från sammanträdet 2016-03-23 

Tjänsteskrivelse Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, 2017-01-30 Id 

55337 

Arbetsutskottets beslut § 45 2017-02-28 

Kommunstyrelsens beslut § 57 2017-03-07 

Skrivelse, Träffpunkt Pelarne skola. 2017-04-24 

Mail, nya siffror på offert för oljekonvertering, Rolf Ericsson, 2017-05-08 

Skrivelse, Tomas Peterson (M), Helen Nilsson (S), 2017-05-08 Id 56594 

Beslutet skickas till 

Träffpunkt Pelarne skola 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 
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§ 126 Dnr 2016/000378 309 

Information om kostverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Miklos Hathazi, samhälsbyggnadschef informerar om pågående arbete 

utifrån genomlysningen av kostverksamheten och potentiella framtida 

samverkanspartner. 

Kommunstyrelsen ger medskick till tjänstemän inför kommande 

samrådsmöte med Hultsfred. 

  

 

___________________ 

 


