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 § 127 Dnr 2017/000004 000 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Helen Nilsson (S) att, tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 7(73) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 128 Dnr 2017/000057 041 

Fördelning av driftramar år 2018 med plan 2019 - 2020 
samt förslag till investeringsram 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1) att anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2018 samt plan 

2019 -2020. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 2017.  

 

2) att anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2018, vilket 

innebär att nettokostnaderna budgeteras till 904,8 miljoner kronor. 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2017 som 

även påverkar 2018, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnad, internhyror, 

löner och omföringar. 

 

3) att anta förslag till investeringsram 2018 till 35 miljoner kronor.  

 

4) att anta årets resultat till 20,2 miljoner kronor. 

 

5) att anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 

 

o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till 2 procent av skatter 

och generella statsbidrag. 

o Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med 15,8 miljoner 

kronor via amortering 

o Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar 

ska uppgå 100 procent.  

 

6) att anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd 

tidplan återkomma med nämndsplaner med mål och verksamhet för år 2018, 

samt investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa i 

ett samlat budgetdokument för år 2018.  
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Sammanfattning 

Vimmerby kommun redovisar för året 2016 ett överskott på 19 miljoner 

kronor. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till resultatbudget för 

2018 och plan 2019-2020 . Förslaget är beräknat med en oförändrad 

skattesats. Beslut om slutlig nivå på skatten beslutas senast i 

kommunfullmäktige i november 2017.   

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2017-05-23 redogjorde Carolina 

Leijonram, kommunchef från Cesam-sammanträdet (möte med fackliga 

representanter) där budgetramarna presenterades och diskuterades. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Mattias Karlsson, ekonomichef och Jakob 

Bank, controller i ärendet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1) att anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2018 samt plan 

2019 -2020. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 2017.  

 

2) att anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2018, vilket 

innebär att nettokostnaderna budgeteras till 904,8 miljoner kronor. 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2017 som 

även påverkar 2018, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnad, internhyror, 

löner och omföringar. 

 

3) att anta förslag till investeringsram 2018 till 35 miljoner kronor.  

 

4) att anta årets resultat till 20,2 miljoner kronor. 

 

5) att anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 

 

o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till 2 procent av skatter 

och generella statsbidrag. 

o Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med 15,8 miljoner 

kronor via amortering 

o Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar 

ska uppgå 100 procent.  

 

6) att anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd 

tidplan återkomma med nämndsplaner med mål och verksamhet för år 2018, 

samt investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa i 

ett samlat budgetdokument för år 2018.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, controller, 2017-05-17 Id 56818 

Arbetsutskottets beslut 2017-05-23 § 137 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________ 
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§ 129 Dnr 2017/000263 21 

Inventering av tomter för framtida bostadsbebyggande 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

En arbetsgrupp inom kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och 

byggnadsförvaltningen har inventerat tomter för framtida bostadsbyggande. 

Arbetsgruppen har rapporterat och informerat vid arbetsutskottet i maj 

månad. 

 

Vid dagens sammanträde närvarar Miklos Hatahzi, samhällsbyggnadschef, 

Andreas Horste, gatuchef och Gabriel Helgesson, planarkitekt. 

 

Kommunstyrelsen diskuterar kring de material som presenteras.  

Beslutsunderlag 

Inventering av tomter för framtida bostadsbyggande 

Översiktskarta 

Förtätning Vimmerby 

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-23 § 142 

 

___________________ 
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§ 130 Dnr 2017/000281 214 

Beställning av detaljplan för Stören, Kiosken, 
Krönsmon 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att av Miljö och 

byggnadsnämnden, beställa detaljplanearbete i Vimmerby stad: 

Ändring av detaljplan för Kv. Stören  

Ny detaljplan för Kv. Kiosken  

Ny detaljplan för del av industriområdet Krönsmon 

 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanearbetet är att möjliggöra:  

 

1. Byggnation av flerbostadshus i upp till tre våningar. i kv. 

Stören 

2. Byggnation av flerbostadshus i upp till sex våningar i kv. 

Kiosken. Planen ska även medge möjlighet i byggnadens 

bottenvåning till handel, Lss- alternativt vårdboende.  

3. Ny detaljplan för industriområdet Krönsmon för kvarteren ut 

med riksväg 23/34 ska medge markanvändning för industri och 

handel.  

Detaljplanerna ska följa riktlinjerna i det antagna programmet för Vackra 

Vimmerby.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att av Miljö och 

byggnadsnämnden, beställa detaljplanearbete i Vimmerby stad: 

Ändring av detaljplan för Kv. Stören  

Ny detaljplan för Kv. Kiosken  

Ny detaljplan för del av industriområdet Krönsmon 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sandra Torvaldsson, mark- och exploateringsingenjör, 

2017-05-18 Id 56836 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

 

___________________ 
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§ 131 Dnr 2017/000305 000 

Markanvisningsavtal mellan Vimmerby kommun och FB 
Bostad AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram 

markanvisningsavtal mellan Vimmerby kommun och FB 

Bostad AB 

  

Sammanfattning 

Kommunen äger fastigheten Stören 3 i Vimmerby kommun. Kommunens 

avsikt är att inom denna fastighet tillhandahålla tomtmark för bostäder. FB 

Bostad AB har framfört intresse om att få förvärva Stören 3 för att bygga 

bostäder.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram 

markanvisningsavtal mellan Vimmerby kommun och FB 

Bostad AB 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, 2017-05-16 Id 

58829 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 132 Dnr 2015/000229 305 

Försäljning av Brännebro kraftstation, del av 
Hoppeskogen 2:1, Gullringen, Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  godkänna köpeavtal för del av fastigheten Hoppeskogen 2:1 

mellan Vimmerby kommun och Brännebro Kraft AB 

att  godkänna servitutsavtal mellan Vimmerby kommun och 

Brännebro Kraft AB gällande miljödom kopplat till 

vattenområden inom del av fastigheten Hoppeskogen 2:1 

 

Sammanfattning 

Kommunen äger fastigheten Hoppeskogen 2:1 i Gullringen, Vimmerby 

kommun. Inom denna fastighet finns bland annat en kraftstationsbyggnad 

lämpad för vattenkraft. Byggnaden har dock inte varit i bruk sedan 1971.  

 

I anslutning till kraftstationen rinner Vervelån. Kommunen innehar genom 

miljödom och tidigare upprättade avtal, dammrättighet, fallrättighet samt 

regleringsrätt för vattnet i Vervelån. I anslutning till Vervelån äger även 

Kommunen två befintliga dämmen, ett övre och ett nedre. Dessa är belägna 

vid kraftstationsbyggnaden samt vid Vervelåns utlopp.  

 

Det finns ett stort kommunalt intresse i att bevara dämningsfunktionen och 

att Kommunens innehavda miljödom kan fortsätta att följas. 

Kommunen överlåter och försäljer till Brännebro Kraft AB del av fastigheten 

Hoppeskogen 2:1 med tillhörande kraftstationsbyggnad, det övre dämmet, 

det nedre dämmet och tillhörande vattenområde i Vervelån i Gullringen, 

Vimmerby kommun. Markområdet och kraftstationsbyggnaden ska nyttjas 

till elkraftverksamhet samt omfattar cirka 11 000 kvadratmeter. 

 

Köpeskillingen är 300 000 kronor. 

 

Via upprättat servitutsavtal i samband med försäljningen ger Kommunen 

Brännebro Kraft AB rätt att nyttja vattenområden inom Hoppeskogen 2:1, 
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Gullringen, Vimmerby kommun, enligt Kommunens miljödom med 

tillhörande kompletterande regleringsamplituder. Gällande 

regleringsamplituder framgår av rapportunderlag utfört av Sweco.  

 

Servitutet ska gälla till förmån för Brännebro Kraft AB:s förvärvade 

markområde inom del av Hoppeskogen 2:1, där kraftstationen finns och som 

via lantmäteriförrättning kommer att bilda en egen fastighet enligt 

köpeavtalet. 

 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer försäljningen 

både gynnsam och säker att genomföra. 

 

Vid dagens sammanträde diskuterar kommunstyrelsen kring ärendet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att  godkänna köpeavtal för del av fastigheten Hoppeskogen 2:1 

mellan Vimmerby kommun och Brännebro Kraft AB 

att  godkänna servitutsavtal mellan Vimmerby kommun och 

Brännebro Kraft AB gällande miljödom kopplat till 

vattenområden inom del av fastigheten Hoppeskogen 2:1 

Beslutsunderlag 

Köpeavtal med tillhörande bilagor, Id 56944 

Rapportunderlag, Sweco. Id 55009 

Servitutsavtal (avtalsservitut) med tillhörande bilagor Id 56943 

Sandra Torvaldsson, Mark- och exploateringsingenjör 2017-05-11 Id 56698 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

___________________ 
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§ 133 Dnr 2017/000267 253 

Försäljning av Lansen 9, Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  godkänna köpeavtal för fastigheten Lansen 9 mellan 

Vimmerby kommun och Vimmerby Mässhallar AB 

 

Sammanfattning 

Kommunen äger fastigheten Lansen 9 i Vimmerby kommun. Kommunens 

avsikt är att inom denna fastighet tillhandahålla tomtmark för bostäder. 

Vimmerby Mässhallar AB har framfört intresse om att få förvärva Lansen 9 

för att bygga bostäder.  

 

Kommunen överlåter och försäljer till Vimmerby Mässhallar AB fastigheten 

Lansen 9 i Vimmerby kommun. Fastighetens areal omfattar cirka 4 693 

kvadratmeter. 

 

Köpeskillingen är 396 089 kronor. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  godkänna köpeavtal för fastigheten Lansen 9 mellan 

Vimmerby kommun och Vimmerby Mässhallar AB 

 

Beslutsunderlag 

Sandra Torvaldsson, Mark- och exploateringsingenjör 2017-05-04 Id 56685 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

___________________ 
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§ 134 Dnr 2017/000231 253 

Försäljning av del av Vimmerby 3:6, Östra Ceos, 
Astralia Fastigheter AB 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna köpeavtal för del av fastigheten Vimmerby 3:6, 

Östra Ceos, mellan Vimmerby kommun och Astralia 

Fastigheter AB  

 

Sammanfattning 

Kommunen äger exploateringsfastigheten Vimmerby 3:6 i Vimmerby 

kommun, som delvis är belägen i Östra Ceos industriområde. Kommunens 

avsikt är att när det är lämpligt försöka tillhandahålla tomtmark för att olika 

verksamheter ska kunna etablera sig i området. Köparen har framfört intresse 

om att få förvärva industrimark på Östra Ceos för sin verksamhet.    

Kommunen överlåter och försäljer till Astralia Fastigheter AB del av 

fastigheten Vimmerby 3:6, Östra Ceos, Vimmerby kommun. Markområdets 

areal omfattar cirka 8 000 kvadratmeter. 

 

Köpeskillingen är 1 560 000 kronor. 

 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer försäljningen 

både gynnsam och säker att genomföra. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

att  godkänna köpeavtal för del av fastigheten Vimmerby 3:6, 

Östra Ceos, mellan Vimmerby kommun och Astralia 

Fastigheter AB  

Beslutsunderlag 

Sandra Torvaldsson, Mark- och exploateringsingenjör 2017-05-17 Id 56497 

Köpeavtal Astralia Fastigheter Id 56891 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

 

___________________ 
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§ 135 Dnr 2017/000282 000 

Försäljning av del av Vimmerby 3:6, Östra Ceos, 
Hammar Förvaltning i Kumla AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna köpeavtal för del av fastigheten Vimmerby 3:6, 

Östra Ceos, mellan Vimmerby kommun och Hammar 

Förvaltning i Kumla AB  

 

Sammanfattning 

Kommunen äger exploateringsfastigheten Vimmerby 3:6 i Vimmerby 

kommun, som delvis är belägen i Östra Ceos industriområde. Kommunens 

avsikt är att när det är lämpligt försöka tillhandahålla tomtmark för att olika 

verksamheter ska kunna etablera sig i området. Köparen har framfört intresse 

om att få förvärva industrimark på Östra Ceos för sin verksamhet.    

Kommunen överlåter och försäljer till Hammar Förvaltning i Kumla AB del 

av fastigheten Vimmerby 3:6, Östra Ceos, Vimmerby kommun. 

Markområdets areal omfattar cirka 8 992 kvadratmeter. 

 

Köpeskillingen är 1 753 440 kronor. 

 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer försäljningen 

både gynnsam och säker att genomföra. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

att  godkänna köpeavtal för del av fastigheten Vimmerby 3:6, 

Östra Ceos, mellan Vimmerby kommun och Hammar 

Förvaltning i Kumla AB  

Beslutsunderlag 

Sandra Torvaldsson, Mark- och exploateringsingenjör 2017-05-18 Id 56835 
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Köpeavtal Hammar Förvaltning Id 56957  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

 

___________________ 
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§ 136 Dnr 2016/000293 214 

Markanvisningsavtal gällande Nybbleområdet del av 
Vimmerby 3:3 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna markanvisningsavtal för del av fastigheten 

Vimmerby 3:3 mellan Vimmerby kommun och Näckström 

Fastigheter AB 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 2016-05-18 i uppdrag att upprätta en 

detaljplan för bostadsbebyggelse med möjlighet att bygga vårdboende eller 

skola. Detta gällande del av fastighet Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet) i 

Vimmerby kommun. 

 

Det övergripande syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 

bostadsbebyggelse i området samt förutsättning att bygga vårdboende eller 

skola, då Vimmerby kommun är i stort behov av detta. 

Planområdet är beläget i Vimmerby stads nordvästra del. Detta ligger väster 

om Kohagsgatan och ingår i kommunens stamfastighet Vimmerby 3:3. 

 

Planområdet har en areal på cirka 6,8 hektar. All mark inom planområdet ägs 

idag av Vimmerby kommun.   

Planläggningen överensstämmer med gällande fördjupade översiktsplan för 

Vimmerby stad 2016 (FÖP), där området är utpekat för bostäder. 

 

Finansiering sker via mark- och exploateringsenhetens budget. Den slutliga 

kostnaden är inte beräknad på grund av att detaljplanen ännu inte är antagen. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
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att  godkänna markanvisningsavtal för del av fastigheten 

Vimmerby 3:3 mellan Vimmerby kommun och Näckström 

Fastigheter AB 

Beslutsunderlag 

Sandra Torvaldsson, Mark- och exploateringsingenjör 2017-05-04 Id 56684 

Markanvisningsavtal inom Vimmerby 3:3 Id 56848 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

 

___________________ 
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§ 137 Dnr 2017/000116 214 

Fortsatt dialog angående förändring vid Skyttehagen 
del av Vimmerby 3:3 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att låta tjänstemän inom 

kommunstyrelseförvaltningen fortsätta dialogen med Vimmerby 

Orienteringsklubb. 

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C), Bo Svensson (C) och Peter Fjällgård (V) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Nilsson Nachtweijs (C), yrkande.  

Ajournering 

Kommunstyrelsen ajournerar sig för lunch kl. 12:10. Ärendet återupptas kl. 

13:10. 

Erik Paulsson (C) avviker under ajourneringen och ersätts av Bo Svensson 

(C)  

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde diskuteras framtida exploatering vid Skyttehagen 

del av Vimmerby 3:3. Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, Andreas 

Horste, gatuchef och Klas Svensson, utvecklingschef miljö- och 

byggnadsförvaltningen. 

 

Kommunstyrelsen diskuterar kring planprocessen för beställd detaljplan för 

Skyttehagen samt dialogen med Vimmerby Orienteringsklubb.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att låta tjänstemän inom 

kommunstyrelseförvaltningen fortsätta dialogen med Vimmerby 

Orienteringsklubb. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att efterfråga budgetkalkyl för att bygga 

två 5 avdelnings-förskolor jämfört med en 10 avdelnings-förskola.  
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Helen Nilsson (S) yrkar avslag till Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

 

Två ytterligare yrkanden föreligger. Ordförande ställer förslagen mot 

varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Helen Nilssons (S) 

yrkande.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2017-05-16 § 135 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 138 Dnr 2017/000279 041 

Investeringar Igångsättning 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att nedanstående investeringsprojekt till ett 

sammanlagt värde av 17 100 tkr ska igångsättas 

 

Stadshuset tak och plåtarbeten  2100 tkr 

Ombyggnation Vimarskolans kök för packmaskin 1200 tkr 

Köksutrustning, ny packmaskin  900 tkr 

Släckbil    4200 tkr 

Slangtvätt    1200 tkr 

Asfalteringsprogram   2000 tkr 

Driftoptimering   1000 tkr 

Verksamhetsanpassade lokaler  1000 tkr 

Resecentrum    600 tkr 

Kundcenter    400 tkr 

Äldreboende ny till och ombyggnad  2500 tkr 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ansvarar för att investeringarna som omfattas av den 

beslutade investeringsramen för 2017 på 34 200 tkr ska i möjligaste mån 

genomföras.  

Det finns sedan tidigare fattad igångsättnings beslut för investeringsprojekt 

till ett sammanlagt värde av 14 100 tkr och det finns projekt kvar till ett 

sammanlagt värde av 3 000 tkr som kommer att skrivas fram och startas 

senare under året.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att nedanstående 

investeringsprojekt till ett sammanlagt värde av 17 100 tkr ska igångsättas 

 

Stadshuset tak och plåtarbeten  2100 tkr 

Ombyggnation Vimarskolans kök för packmaskin 1200 tkr 

Köksutrustning, ny packmaskin  900 tkr 
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Släckbil    4200 tkr 

Slangtvätt    1200 tkr 

Asfalteringsprogram   2000 tkr 

Driftoptimering   1000 tkr 

Verksamhetsanpassade lokaler  1000 tkr 

Resecentrum    600 tkr 

Kundcenter    400 tkr 

Äldreboende ny till och ombyggnad  2500 tkr 

Beslutsunderlag 

Projektlista med igångsättningsbeslut 

Tjänsteskrivelse, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef 2017-04-26 Id 

56828 

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-23 § 144 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 139 Dnr 2015/000492 109 

Motion om framtagande av policy mot 
främlingsfientlighet och handlingsplan för att värna 
demokratin mot våldsbejakande extremism 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla förslaget om att ta fram en policy mot rasism och 

främlingsfientlighet   

Att bifalla förslaget om att kommunen tar fram en handlingsplan 

för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 

Att  ge uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till 

policy mot rasism och främlingsfientlighet samt förslag till 

handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

 

Sammanfattning 

Företrädare för samtliga partier i kommunfullmäktige har skrivit en motion 

om att ta fram en policy mot rasism och främlingsfientlighet och att ta fram 

en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.  

Motionärerna menar att det finns ett behov av en bredare policy mot rasism 

och främlingsfientlighet och nämner Mönsterås som ett gott exempel.  

Motionärerna menar också att en handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism är nödvändig för att värna demokratin och att den bland annat ska 

innehålla åtgärder för att öka kunskapen, för att förebygga att individer 

ansluter sig och för att underlätta avhopp. Handlingsplanen ska också stärka 

strukturer för samverkan och åtgärder för att motverka grogrunder för det 

ideologiskt motiverade våldet.   

 

Vid dagens sammanträde redogör Patrik Kinnbom, utvecklingschef och 

Anders Degerman, enhetschef folkhälsa i ärendet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla förslaget om att ta fram en policy mot rasism och 

främlingsfientlighet   
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Att bifalla förslaget om att kommunen tar fram en handlingsplan 

för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 

Att  ge uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till 

policy mot rasism och främlingsfientlighet samt förslag till 

handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-16 § 123 

Tjänsteskrivelse, Anders Degerman, enhetschef folkhälsa 2017-03-17 Id 

56405 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 93 

Motion inlämnad av samtliga partier, 2015-11-19 Id 49553 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Utvecklingsavdelningen 

Räddningstjänsten 

Kommunfullmäktiges gruppledare 

 

___________________ 
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§ 140 Dnr 2016/000675 109 

Motion om att införskaffa rörelsespelet kinect till 
äldreboende i Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med socialnämndens förslag, 

kommunfullmäktige att motionen anses vara besvarad.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion till socialnämnden om att 

införskaffa rörelsespelet Kinect till äldreboende i Vimmerby kommun. 

Socialnämndens uppdrag är att bereda motionen och att ta fram förslag till 

beslut. 

Motionen är inlämnad av Anneli Jakobsson (SD). Motionären skriver att 

TV-spel är inte bara för de yngre. Runt om i landet på olika äldreboenden 

finns det TV-spel med tillhörande rörelseenhet, Kinect, som innebär att man 

lever sig in i verkligheten och att man gör samma rörelse som TV-skärmen 

visar. 

Sverigedemokraterna yrkar att Vimmerby kommun snarast möjligt tar reda 

på vilka äldreboende som är intresserade av detta och att köpa/låna in en 

enhet med Kinect, därefter åka ut till de äldre för att pröva detta och om det 

slår väl ut, köpa in ett antal samt att eventuellt bjuda in ungdomar för att lära 

ut att spela så att de äldre kommer igång. 

Av socialchefens förslag till svar framgår att socialförvaltningen har redan 

två TV-spel inköpta varav det ena kan lånas av olika verksamheter. 

Verksamheterna får stöd till olika aktiviteter av aktivitetssamordnare. 

Skapande av nya aktiviteter eller inköp av utrustning för aktiviteter sker 

utifrån de behov som finns i verksamheten.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med socialnämndens förslag, 

kommunfullmäktige att motionen anses vara besvarad.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson, 2016-12-22, Id 54648 
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Socialnämndens beslut § 33 2017-04-20 

Arbetsutskottets beslut 2017-05-16 § 125 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

Socialnämnden 

 

 

___________________ 
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§ 141 Dnr 2015/000499 109 

Motion om att erbjuda halkskydd till äldre och 
rörelsehindrade 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med socialnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motiveringen att inköp 

av halkskydd är individens ansvar och att kommunalt inköp tar försäljning 

från den lokala handeln. Det är heller inte ekonomiskt lämpligt att prioritera 

halkskydd till äldre framför lagstadgad verksamhet.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om att erbjuda halkskydd till äldre 

och rörelsehindrade. I Vimmerby kommun bor det uppskattningsvis 3 500 

pensionärer i åldern 65+. Vintern är en mycket besvärlig årstid för många, 

framförallt äldre. Det innebär lidande för enskilda och enorma kostnader för 

samhället med halk-olyckor. 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar att fullmäktige därför beslutar att erbjuda gratis 

halkskydd till alla över 65+ samt till rörelsehindrade i alla åldrar och om 

detta inte går föreslås kommunfullmäktige besluta att erbjuda halkskydd till 

kraftigt reducerat pris. 

Kommunfullmäktige beslutar därefter med ändring av kommunstyrelsens 

förslag att återremittera motionen till socialnämnden för att utreda frågan om 

gratis halkskydd för alla som har fyllt 65 år. 

Socialnämnden har ingen finansiering för gratis halkskydd. Om Vimmerby 

kommun väljer att införa det så ska det finansieras med ca 100 tkr per år. 

Kostnadsuppgiften utgår från om samma andel av personer över 65 år i 

Vimmerby som i Västervik hämtar halkskydd.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med socialnämnden, kommunfullmäktige 

besluta att avslå motionen med motiveringen att inköp av halkskydd är 

individens ansvar och att kommunalt inköp tar försäljning från den lokala 

handeln. Det är heller inte ekonomiskt lämpligt att prioritera halkskydd till 

äldre framför lagstadgad verksamhet.  
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Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 49570 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 318 2015-12-14 

Kommunstyrelsens beslut KS § 12 2016-01-12 

Socialnämndens beslut SN § 99 2016-09-22 

Tjänsteskrivelse Anette Nilsson, socialchef, 2016-08-29 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 227 2016-10-31 

Kommunstyrelsens beslut 2016-11-08, KS § 359 

Kommunfullmäktiges beslut § 248 2016-11-28 

Socialnämndens beslut § 34 2017-04-20 

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-16 § 126 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

Socialnämnden 

 

 

___________________ 
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§ 142 Dnr 2017/000103 109 

Motion om att införa social tjänstehund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med socialnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motiveringen att det inte 

finns ekonomiska möjligheter att prioritera detta.  

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Sandor Högye (SD) 

m fl om att införa social tjänstehund. Motionärerna skriver att det blir allt 

vanligare med social tjänstehund inom äldreomsorg och skola. Att ofta träffa 

en hund påverkar hälsan positivt.  Naturligtvis måste hundfria zoner inrättas 

för de som är hundrädda och allergiker, men kan andra kommuner införa 

detta, kan motionärerna inte se varför Vimmerby kommun inte kan. 

Med denna motion yrkar motionärerna att kommunfullmäktige ger 

socialnämnden i uppdrag att ta kontakt med andra kommuner som infört 

detta, t ex Västervik för att därigenom få kunskap om vad det innebär och att 

efter detta och där det bedöms lämpligt inför sociala tjänstehundar inom 

äldreomsorgen i kommunal regi.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med socialnämnden, kommunfullmäktige 

besluta att avslå motionen med motiveringen att det inte finns ekonomiska 

möjligheter att prioritera detta.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Sandor Högye (SD) m fl, Id 55205 

Kommunfullmäktiges beslut § 36 2017-02-27 

Socialnämndens beslut § 32 2017-04-20 

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-16 § 127 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Sandor Högye 

 

___________________ 
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§ 143 Dnr 2016/000629 109 

Motion - Barnomsorg på obekväma tider 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.  

 

Sammanfattning 

Lars Johansson (V) har genom motion väckt frågan om barnomsorg på 

obekväma tider. Lars Johansson (V) skriver att barnomsorgen i Vimmerby 

kommun lider av en demokratisk orättvisa då den idag styrs utifrån arbetstid 

och inte utifrån faktiska behov av barnomsorg. Föräldrar som arbetar 

vardagar måndag till fredag tillgodoses alltid, medan arbetstider på kvällar, 

nätter och helger aldrig tillgodoses. Det gör att hela yrkesgrupper 

diskrimineras och särbehandlas. En stor del av de som tvingas till kvälls- 

helgs- eller nattarbete arbetar dessutom i kommunens egna verksamheter. 

Ändå erbjuder inte Vimmerby kommun idag våra medborgare rätt till 

barnomsorg de tider man jobbar, vilket borde vara en självklarhet. Lars 

Johansson (V) yrkar att fullmäktige beslutar att barnomsorg på obekväm 

arbetstid införs i Vimmerby kommun och att i Vimmerby kommun ska 

grundläggande samhällsservice var lika för alla kommuninvånare utifrån var 

och ens behov.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motiveringen att det i 

nuvarande ekonomiska läge och platsbrist i förskolan inte finns utrymme för 

utökning med barnomsorg på obekväm arbetstid. 

 

Lis-Astrid Andersson (S) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller motionen.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Lars Johansson (V), Id 54246 

Kommunfullmäktiges beslut § 295 2016-12-19 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut § 59 2017-04-19 

Arbetsutskottets beslut 2017-05-16 § 128 

Beslutet skickas till 

Lars Johansson 

Barn- och utbildningsnämnden      

 

 

___________________ 
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§ 144 Dnr 2016/000501 109 

Motion om mångkulturellt bokslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har genom motion väckt frågan om att göra ett 

mångkulturellt bokslut. Motionärerna skriver att vi idag vet vad en vårdplats 

och skola kostar. Vi kan ta reda på kommunalrådens löner och vad skolans 

datorer är budgeterade till och vi diskuterar kostnader för idrottsföreningars 

bidrag. För det mesta redovisar kommunen kostnader, men när vi kommer 

till invandringspolitiken och kostnader till det området är det stopp. Men är 

det inte rätt att medborgarna i Vimmerby kommun får reda på hur 

fördelningen av skattepengar påverkar dem, oavsett var man lägger 

pengarna? 

När vi nu tar på oss ett så stort ansvar som det innebär att ta emot invandrare 

är det viktigt att se till att de kan komma in i samhället utan att hamna i 

segregation och utanförskap.  Om invandringen på riktigt innebär en 

ekonomisk vinning för Vimmerby kommun innebär den här motionen en 

chans att bevisa det genom att bifalla motionen. 

Sverigedemokraterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att under innevarande mandatperiod och även 

under nästa, upprätta dokument som ska redogöra kostnader för mottagande 

av asylsökande, nyanlända, anhöriginvandrare och ensamkommande 

ungdomar som är kopplat till kommunens avtal med Migrationsverket, detta 

för att fastställa vad det får för konsekvenser och kostnader för Vimmerby 

kommuns invånare och skattebetalare.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att avslå motionen.  
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Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Sandor Högye (SD), Kerstin 

Högye (SD) och Jimmy Rödin (SD), Id 53158. 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 208 2016-09-26 

Arbetsutskottets beslut 2016-10-31 § 233 

Beslutet skickas till 

Jimmy Rödin 

 

___________________ 
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§ 145 Dnr 2016/000349 109 

Motion om interpellationssvar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen 

genom att besluta att interpellationssvar bör skickas ut i samband med 

kungörelsen till det sammanträde då interpellationssvar lämnas.  

 

Sammanfattning 

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

interpellationssvar ska lämnas in. Enligt arbetsordningen för fullmäktige ska 

svaret vara interpellanten tillhanda senast dagen innan fullmäktigemötet. 

Detta är alldeles för sent då man vill vara förberedd för att det ska bli en bra 

debatt. De flesta partier har sitt gruppmöte ett par dagar eller några dagar 

innan fullmäktige för att man i gruppen ska kunna diskutera och förbereda 

mötet på ett bra sätt. Sverigedemokraterna yrkar att interpellationssvar ska 

skickas ut i samband med kungörelsen. 

 

Kommunstyrelsen beslutade § 333 2016-10-18 att avslå motionen. Med 

anledning av kommunstyrelsens beslut § 332 2016-10-18 togs motionen upp 

i arbetsutskottet § 148 2017-05-23 för ytterligare beredning.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen 

genom att besluta att interpellationssvar bör skickas ut i samband med 

kungörelsen till det sammanträde då interpellationssvar lämnas.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 51875. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-30, KF § 150. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-30, KSAU § 136. 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2016-09-20, Id 53097 

Arbetsutskottets beslut § 204 2016-10-10 

Kommunstyrelsens beslut § 333 2016-10-18 
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Arbetsutskottets beslut § 148 2017-05-23 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

Therese Jigsved, kanslijurist 

 

___________________ 
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§ 146 Dnr 2016/000198 109 

Motion om att snabba upp besvarandet av 
interpellationer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Reservationer 

Magnus Gustafsson (M), Peter Fjällgård (V) Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

och Bo Svensson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Magnus 

Gustavssons (M) yrkande.  

 

Sammanfattning 

En interpellation är en fråga från en enskild ledamot i en folkvald 

församling. Den riktar sig till en person som har ett särskilt ansvar för ett 

verksamhetsområde, vanligtvis ordföranden i en nämnd eller styrelse. 

Interpellationen är ett sätt att lyfta frågor av viss aktualitet och är också ett 

sätt för oppositionen att få fördjupad kunskap om olika kommunal frågor. 

Det är också ett redskap för oppositionen att följa och granska hur 

majoriteten arbetar med olika frågor. Det har inträffat flera gånger att det har 

dröjt flera månader innan en interpellation har besvarats. 

Gudrun Brunegård (KD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att justera 

kommunfullmäktiges arbetsordning så att det framgår att en 

reglementsinlämnad interpellation ska besvaras senast under det 

sammanträde som följer närmast efter inlämnandet, med enda undantag ifall 

interpellanten själv blir förhindrad att närvara samt att den person 

interpellationen ställts till kan överlåta besvarandet till någon annan lämpad 

förtroendevald för att svaret inte ska bli fördröjt. 

 

Kommunstyrelsen beslutade § 332 2016-10-18 att bifalla motionen. 

Kommunfullmäktiges presidium avsåg inte att behandla ärendet med 

motivering att kommunstyrelsens förslag inte är förenligt med 

kommunlagen. Arbetsutskottet beslutade § 149 2017-05-23 att avslå 

motionen. 
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Vid dagens sammanträde redogör Therese Jigsved, kanslijurist i ärendet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Magnus Gustafsson (M) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 

att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

 

Magnus Gustafsson (M) begär votering. 

 

Ordförande finner, efter votering, att kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag. 

 

Ja står för bifall till arbetsutskottets förslag (avslag till motionen) 

Nej står för bifall till Magnus Gustafssons (M) förslag (bifall till motionen) 

Omröstningsresultat 

 

Ja står för bifall till arbetsutskottets förslag (avslag till motionen) 

Nej står för bifall till Magnus Gustafssons (M) förslag (bifall till motionen) 

 

Helen Nilsson (S) Ja 

Magnus Gustafsson (M) Nej 

Claes Wetterström (M) Ja 

Kenneth Björklund (S) Ja 

Lis-Astrid Andersson (S) Ja 

Peter Fjällgård (V) Nej 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Nej 

Bo Svensson (C) Nej 

Tomas Peterson (M) Ja 

 

Antal Ja 5 

Antal Nej 4 

Protokollsanteckning 

Magnus Gustafsson (M) lämnar in följande protokollsanteckning: 

Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för bifall till 

motionen med följande motiv. 
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En enskild ledamot i fullmäktige har två möjligheter att rikta strålkastarljuset 

och uppmärksamma fullmäktige på en fråga som hen vill veta mera om, 

debattera, kritisera, undersöka/finna stöd för alternativ politik, syna i 

sömmarna, väcka opinion för/emot, stämma av egen information mot 

ansvarigt kommunalråd/ordförande i nämnd sakupplysningar, ge ansvarigt 

kommunalråd/ordförande i nämnd en chans att berätta/informera om/förklara 

sig i angiven fråga. 

De två möjligheterna är vid fullmäktige ställa en Fråga, eller att inför 

fullmäktige skriva en Interpellation. Detta ärende handlar om verktyget 

Interpellation. 

Jag ansluter mig till fullo i motionärens två att-satser, och vill på detta sätt 

stärka varje enskild fullmäktigeledamots rätt att inom rimlig tid få sin 

interpellation besvarad i fullmäktige och genom dessa skärpta krav på 

ansvarigt kommunalråd/nämnds ordförande/motsvarande uppdrag stimulera 

till en aktuell och rapp politisk debatt i ett öppet och berikande klimat i 

fullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 50830. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-21, KF § 71. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-04-25, KSAU § 70. 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2016-09-21, Id 53101 

Arbetsutskottets beslut § 203 2016-10-10 

Kommunstyrelsens beslut § 332 2016-10-18 

Arbetsutskottets beslut § 149 2017-05-23 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 43(73) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 147 Dnr 2016/000646 109 

Motion om breddad delaktighet i budgetprocessen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 

med motiveringen att ett uppdrag ligger på organisationsberedningen att titta 

på hur arbetsutskottet eller andra utskott ska vara sammansatta.  

 

Sammanfattning 

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

har väckt motion om breddad delaktighet i budgetprocessen. Budgeten är 

kommunens viktigaste styrdokument. Där anges förutsättningar, mål och 

resurser för kommunens satsningar och utmaningar för de kommande åren. 

Oavsett om man sitter i majoritet eller opposition är det av största vikt att 

vara väl insatt i de ekonomiska förutsättningarna för att kunna fatta kloka 

beslut. 

 

Kristdemokraterna anser därför att det skulle vara av stort värde att alla 

partier som är representerade i fullmäktige får vara delaktiga i 

budgetprocessen. Förslagsvis skulle en representant per parti som saknar 

ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott får delta vid 

budgetberedningen. Det skulle bredda delaktigheten och stimulera till ökat 

ekonomiskt ansvarstagande. 

 

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

yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ta fram ett regelverk för att bereda 

möjlighet för partier som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsens 

arbetsutskott att bli delaktiga i budgetberedningen. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger motionen för beredning.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 

motiveringen att ett uppdrag ligger på organisationsberedningen att titta på 

hur arbetsutskottet eller andra utskott ska vara sammansatta.  
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Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD) m fl, Id 54413 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, KF § 298  

Tjänsteskrivelse Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-26 Id 56459 

Arbetsutskottets beslut § 150 2017-05-23 

Beslutet skickas till 

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

 

___________________ 
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§ 148 Dnr 2016/000489 109 

Motion om attraktiva och naturliga namn på stadsdelar, 
gator och torg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla motionen  

Att uppdra till kommunstyrelsen att organisera en 

namnsättningsberedning vars syfte är att bereda och ta fram 

förslag till namn på gator och platser i kommunen.  

 

Sammanfattning 

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

behöver finnas attraktiva och naturliga namn på stadsdelar, gator och torg. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) skriver att Vimmerby kommun nu arbetar fram 

en social lokal utvecklingsstrategi som syftar till att öka attraktionskraften 

och stärka det sociala kapitalet. På Vimmerby kommuns hemsida kan man 

läsa om våra nya bostadsområden där det finns tomter till försäljning: 

Borstingen, Åkern och Öster Folkets Park med flera. Borstingen är en sjö 

och inte ett bostadsområde. Åkern är svårt att lokalisera då det finns många 

åkrar i kommunen. Öster Folkets Park ligger långt bort ifrån Folkets Park 

och förtjänar ett eget namn. Exempelvis Lyckebo som platsen intill 

bostadsområdet heter eller Blombacka känns mer fantasifullt och attraktivt.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla motionen  

Att uppdra till kommunstyrelsen att organisera en 

namnsättningsberedning vars syfte är att bereda och ta fram 

förslag till namn på gator och platser i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 53072. 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 206 2016-09-26  

Tjänsteskrivelse, Joakim Svensson, trafikadministratör 2017-03-27 Id 55988 
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Arbetsutskottets beslut § 151 2017-05-23 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

 

 

___________________ 
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§ 149 Dnr 2017/000195 109 

Medborgarförslag om nedläggning av Pelarne förskola 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till pågående försäljning 

av Pelarne skola.  

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Bo Svensson (C) avstår från att delta i 

beslutet.  

 

Sammanfattning 

Göte Sevefalk har inlämnat medborgarförslag angående nedläggning av 

Pelarne förskola. Av medborgarförslaget framgår ett antal förslag angående 

samhällsplanering med inriktning på att ej fortsätta nedläggningen av 

Pelarne förskola.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet förslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 

anses besvarat med hänvisning till pågående försäljning av Pelarne skola. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Göte Sevefalk, Id 55985 

Kommunfullmäktiges beslut § 65 2017-03-27 

Kommunstyrelsens beslut § § 57 2017-03-07  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-04-24 Id 56416 

Arbetsutskottets beslut § 129 2017-05-16 

Beslutet skickas till 

Göte Sevefalk 

 

___________________ 
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§ 150 Dnr 2016/000412 109 

Medborgarförslag Säkrare korsning Ringvägen-
Ollepersgatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  avslå medborgarförslag från Rala Gammelfält om att sätta upp 

en spegel i korsning Ringvägen- Olle Persgatan, med 

hänvisning till tidigare beslut KS § 25 2016-01-12  

att bygga om korsning Ringvägen-Olle Persgatan med 

genomförande inom ramen för trafiksäkerhetsåtgärder 2018 

 

Sammanfattning 

Rala Gammelfält föreslår i sitt medborgarförslag en säkrare korsning för 

Ringvägen - Olle Persgatan i Vimmerby stad. ”Kommer man nerför Olle 

Persgatan och ska svänga vänster ser man inte förrän man är över gatan om 

det kommer någon från höger. Förslaget är att sätta upp en spegel där.”  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  avslå medborgarförslag från Rala Gammelfält om att sätta upp 

en spegel i korsning Ringvägen- Olle Persgatan, med 

hänvisning till tidigare beslut KS § 25 2016-01-12  

att bygga om korsning Ringvägen-Olle Persgatan med 

genomförande inom ramen för trafiksäkerhetsåtgärder 2018 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Rala Gammelfält, Id 52431 

Kostnadsberäkning hörnavskärning Olle Pergatan/Ringvägen, Id 55567 

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-12, KS §25 

Medborgarförslag inlämnat av Rala Gammelfält, Id 45632 

Medborgarförslag inlämnat av Rala Gammelfält, Id 45991 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29, KF § 145 

Kommunstyrelsens beslut 2014-10-21, KS § 323 

Tjänsteskrivelse Gunnar Mårtensson, trafikingenjör, 2015-11-30, Id 49574 
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Tjänsteskrivelse Maria Åkerö Trafikingenjör 2017-02-16 Id 55505 

Beslutet skickas till 

Rala Gammelfält 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 151 Dnr 2017/000213 803 

Budkavel 2017 - Besök från Elevråd & Barnpiloterna 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Som en del i Vimmerby kommuns arbete med barnkonventionen träffade 

den 4 april representanter från elevråden på Astrid Lindgrenskolan och 

Vimarskolan samt representanter från Barnpiloterna beslutsfattare från 

Vimmerby kommun. Beslutsfattarna representerades av kommunstyrelsen 

samt flera tjänstemän med ansvar för fastigheter, kost, skola med mera.  

Elevrådens representanter hade förberett frågor från sina respektive skolor 

som diskuterades under mötet. Även barnpiloterna hade förberett frågor. 

Genom omröstning framkom att ungdomarna ansåg att följande frågor var 

viktigast: 

Prao, fler datorer, nya bostäder och renovera idrottshallen. 

 

Vid dagens sammanträde närvarar Anders Degerman, enhetschef folkhälsa 

samt representanter från elevråden. 

Närvarande politiker och tjänstemän besvarar och diskuterar kring frågorna 

tillsammans med elevråden.  

Beslutsunderlag 

Förslag från elever, Anders Degerman, enhetschef folkhälsa Id 56131 

Svar på frågor från elever, Axel Stenbeck, kommunsekreterare Id 56958 

Svar på frågor från Barn- och utbildningsnämnden § 89 2017-05-24  

Beslutet skickas till 

Anders Degerman, enhetschef folkhälsa      

 

___________________ 
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§ 152 Dnr 2017/000250 042 

Ekonomiuppföljning 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde görs ekonomiuppföljning för april månad för hela 

kommunen. Närvarar gör Jakob Bank, controller, Mattias Karlsson, 

ekonomichef, Birgitha Sahlin, förvaltningschef barn och utbildning, Anette 

Nilsson, socialchef, Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, Miklos 

Hathazi, samhällsbyggnadschef, Patrik Kinnbom, utvecklingschef och 

Monica Bergh, HR-chef.  

 

Beslutsunderlag 

Ekonomiuppföljning april, Jakob Bank, controller 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 52(73) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 153 Dnr 2017/000304 042 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet får i uppdrag att ta fram förslag 

på vidare hantering utifrån det prognosticerade budgetunderskottet.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna och dess ekonomi. 

Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och 

samhällsbyggnadsavdelningen visar ett prognostiserat budgetunderskott. Vid 

dagens sammanträde har en ekonomisk uppföljning av nämnderna gjorts.  

 

Kommunstyrelsen diskuterar hur man ska gå vidare utifrån dagens 

ekonomiska rapport.  

Förslag till beslut 

Ola Gustafsson (KD) yrkar att arbetsutskottet får i uppdrag att ta fram 

förslag på vidare hantering utifrån det prognosticerade budgetunderskottet.  

 

Beslutet skickas till 

Arbetsutskottet 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________ 
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§ 154 Dnr 2017/000264 004 

Ny förbundsordning för Kommunalförbundet 
Sydarkivera 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive 

bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.  

 

Sammanfattning 

Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande 

kommuners kommunfullmäktige. Större förändringar i Sydarkiveras 

förbundsordning: 

Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare.  

Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya 

förbundsmedlemmar.  

Efter antagande av förbundsordningen detta år behöver antagande av nya 

förbundsmedlemmar inte längre tas av gamla medlemmars respektive 

fullmäktige utan beslutas av Sydarkiveras förbundsfullmäktige. Nya 

förbundsmedlemmar tar förbundsordningen i sin helhet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive 

bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.  

Beslutsunderlag 

Förbundsfullmäktige § 4 från den 31 mars 2017. 

Förbundsfullmäktige § 5 från den 31 mars 2017. 

Ny förbundsordning antagen av förbundsfullmäktige 31 mars 2017 

inklusive, bilaga 1 medlemmar, bilaga 2 medlemsavgifter. 

Budget för 2018 och ekonomisk plan för 2019-2020. 

Tjänsteskrivelse Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef 2017-05-11 

Id 56682 

Arbetsutskottets beslut § 153 2017-05-23 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

Administrativa avdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 155 Dnr 2017/000193 000 

Erbjudande om delägarskap i Inera 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 

aktieöverlåtelseavtalet. 

att  godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som 

part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

att  finansiering sker genom oförutsedda medel 

 

Sammanfattning 

Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring 

gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för 

digitalisering, genom det gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades 

redan 1999, då under namnet Infomedica, med syfte att utveckla e-

hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade Landstingsförbundet, Svenska 

Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket bolaget Carelink med 

ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 2007 

förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB 

(tidigare Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.  

 

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade 

uppdrag, till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster 

och projekt. Inera AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 

landsting och regioner. Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner 

kronor (2016). Verksamheten riktar sig gentemot både invånare och 

medarbetare i vård och omsorg.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 

aktieöverlåtelseavtalet. 
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att  godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som 

part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

att  finansiering sker genom oförutsedda medel 

Beslutsunderlag 

Beslut Inera missiv kommun, Id: 56753 

Beslutsunderlag till kommunerna, Id: 56754 

Bilaga 1 – aktieöverlåtelseavtal, Id: 56755 

Bilaga 2 – anslutningsavtal Inera AB, Id: 56756 

Bilaga 3 – Aktieägaravtal, Id:56757 

Bilaga 4 – Bolagsordning, Id:56758 

Bilaga 5 – Ägardirektiv, Id:56760 

Bilaga 6 – Inera årsrapport 2015, Id: 56761 

Tjänsteskrivelse Jakob Bank controller 2017-05-16 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen (för vidare hantering och distribution)  

 

___________________ 
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§ 156 Dnr 2017/000272 001 

Sammanträdeskalender 2018 för kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2018. 

 

Kommunstyrelsen besluta att godkänna sammanträdeskalender för 

kommunstyrelsen och arbetsutskottet 2018.  

 

Sammanfattning 

Sammanträdeskalender för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

arbetsutskottet har tagits fram för nästkommande år. 

Sammanträdestillfällena är valda för att ärendeflödet mellan kommunens 

beslutsinstanser ska ske korrekt och effektivt med kommunens årshjul i 

beaktande.  

Under året har det framgått att arbetsutskottets sammanträdestid inte varit 

tillräcklig. Främsta orsaken är att mycket sammanträdestid har lagts på 

budgetberedning. För att under 2018 ge arbetsutskottet rätt förutsättningar att 

bereda ärenden och vara budgetberedande organ görs vartannat sammanträde 

om till heldag (kl. 10-17). Dessutom kommer ekonomiavdelningen förlägga 

budgetberedningen som egna sammanträden utanför ordinarie 

sammanträdestid för arbetsutskottet.  

Kalendern är framtagen med röda dagar och andra ledigheter i beaktande.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2018. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 

sammanträdeskalender för kommunstyrelsen och arbetsutskottet 2018.  

Beslutsunderlag 

Sammanträdeskalender 2018 2017-05-16 Id 56779  
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Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-16 Id 56778 

Arbetsutskottets beslut § 155 2017-05-23 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 

Avdelningarna inom kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 

 

 

___________________ 
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§ 157 Dnr 2014/000193 012 

Ledarskapspolicy för Vimmerby kommunkoncern 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att  fatta beslut om att godkänna uppdaterad ledarskapspolicy 

att  ledarskapspolicyn ska omfatta hela Vimmerby 

kommunkoncern fr.o.m. 2017-07-01 

att  kommunstyrelsen ges i uppdrag att komplettera 

ledarskapspolicyn med en bilaga om det politiska ledarskapet 

kopplat till den politiska avsiktsförklaringen.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en ledarskapspolicy. Vid 

sammanträdet 2016-01-25 beslutade fullmäktige att återremittera ärendet i 

enighet med Ingela Nilsson Nachtweijs (C) återremissyrkande. Med 

motiveringen att samspelet mellan den föreslagna ledarskapspolicyn och den 

nu gällande, betydligt utförligare ledarskapsfilosofin bör förtydligas och att 

ledarskapsfilosofin bör omfatta även våra bolag. Viktigt att våra bolag 

införlivas i våra värdegrundsord ”Ansvar, mod och fantasi”.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att  fatta beslut om att godkänna uppdaterad ledarskapspolicy 

att  ledarskapspolicyn ska omfatta hela Vimmerby 

kommunkoncern fr.o.m. 2017-07-01 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till föreliggande förslag men att 

kommunstyrelsen kompletterar ledarskapspolicyn med en bilaga om det 

politiska ledarskapet kopplat till den politiska avsiktsförklaringen. Uppdraget 

bör ges till arbetsutskottet.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag med 

Ingela Nilsson Nachtweijs (C) yrkande. 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 60(73) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 254 2016-11-14 

Kommunfullmäktiges beslut § 9 2016-01-25 

Ledarskapspolicy 2015-11-05. Id 49252 

Ledarprogram 2015-11-05. Id 49254 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 158 Dnr 2016/000555 003 

Riktlinjer för sociala medier Vimmerby kommun - 
revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade 

riktlinjer för sociala medier 

 

Sammanfattning 

För Vimmerby kommun är sociala medier en snabb och enkel väg att 

informera och kommunicera med medborgarna. I händelse av kris är sociala 

medier det absolut bästa sättet att snabbt sprida nödvändig information till 

medborgarna och att också få hjälp att sprida den vidare. Riktlinjen antogs 

av kommunfullmäktige den 31 oktober 2011 och har inte reviderats efter det. 

För att verksamheter i organisationen ska känna sig trygga i sin närvaro på 

sociala medier är det nödvändigt med en aktuell och tydlig riktlinje.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade 

riktlinjer för sociala medier 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för närvaro i sociala medier.  

Tjänsteskrivelse, Petra Genfors Kommunikationsstrateg, 2017-03-01, Id 

55651 

Arbetsutskottets beslut § 124 2017-05-16 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Petra Genfors 

 

 

___________________ 
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§ 159 Dnr 2016/000508 311 

Korrigering av hastighetsgränser på Snokebovägen i 
Vimmerby  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla förslag om hastighetskorrigering om 30 km/h på 

Snokebovägen i Vimmerby 

att bifalla förslag om hastighetskorrigering om 50 km/h på 

Snokebovägen i Vimmerby 

att  projektet finaniseras med likvida medel inom ramen för 

trafiksäkerhetsåtgärder 

 

Sammanfattning 

En korrigering av hastighetsgränserna på Snokebovägen är föreslagen. Den 

beräknas kosta 45000 kr och bör finansieras med pengar från 

trafiksäkerhetsbudgeten. Snokebovägen passerar en förskola och har 70 

km/h strax innan en korsning. Snokebovägen har en hastighetsöverträdelse 

på 30%. Det har kommit in en del önskemål från boende av sänkning av 

hastigheten. Trafikverket bifaller sänkning av hastigheten.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att bifalla förslag om hastighetskorrigering om 30 km/h på 

Snokebovägen i Vimmerby 

att bifalla förslag om hastighetskorrigering om 50 km/h på 

Snokebovägen i Vimmerby 

att  projektet finaniseras med likvida medel inom ramen för 

trafiksäkerhetsåtgärder 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Maria Åkerö, trafikingenjör, Dnr 2016/508 

Bilaga 1- Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23, Dnr 2015/70, Id 49153  

Bilaga 2- Trafikverkets yttrande, Dnr 2016/508, Id 53201 
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Bilaga 3- Trafikmätning 2016-09-20,  Dnr 2016/508, Id 53409 

Bilaga 4- Trafikmätning 2014-05-20, Dnr 2016/508, Id 53410  

Bilaga 5- Karta över nya hastighetsgränser 2016-09-12, Dnr 2016/508, Id 

53411 

Bilaga 6- Mail från boende 2016-05-11, Dnr 2016/300, Id 51521  

Bilaga 7- Svar till boende 2016-05-20, Dnr 2016/300, Id 53200 

Bilaga 8- Mail om grannsamverkan 2016-09-07, Dnr 2016/508, Id 53413 

Bilaga 9- Mail från polisen 2016-09-27, Dnr 2016/508, Id 53414  

Bilaga 10- Karta över förskolor, Dnr 2016/508, Id 53415 

Bilaga 11- Önskemål om sänkt hastighet, Veine Johansson, DNr 2016/508 

ID 54509 

Bilaga 12- Grannsamverkan, Dnr 2016/508 ID 53412 

Arbetsutskottets beslut § 119 2017-05-16 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen (för vidare distribution till berörda parter)  

 

___________________ 
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§ 160 Dnr 2017/000245 040 

Remiss - Betänkandet Vissa frågor inom fastighets- 
och stämpelskattområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen besluta att avstå från att yttra sig över utredningen.  

 

Sammanfattning 

Utredningen ”Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet”, SOU 

2017:27 har lämnats skickats på remiss till Vimmerby kommun.  

Vimmerby kommun är ej skyldig att lämna yttrande över utredningen utan 

har inbjudits till att lämna synpunkter senast 14 augusti 2017.  

Utredningen handlar om de samhällsekonomiska effekterna av möjligheten 

att skattefritt sälja fastigheter i paketerad form. I sin enklaste form innebär en 

transaktion i paketerad form att en fastighet överförs till ett paketeringsbolag 

istället för att säljas direkt. Paketeringsbolaget kan därefter säljas skattefritt 

under förutsättning att andelarna i bolaget är näringsbetingade. Skillnaden 

mot en direktförsäljning av en fastighet är att där tas en eventuell kapitalvinst 

upp till beskattning och stämpelskatt utgår.  

Vimmerby kommun bedöms ej påverkas i någon större utsträckning och 

föreslås därför avstå från att yttra sig.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avstå från att yttra sig 

över utredningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Therese Jigsved, kanslijurist 2017-05-12 Id 56700 

Remiss från Finansdepartementet, Id 56463 

Arbetsutskottets beslut § 157 2017-05-23 

Beslutet skickas till 

Finansdepartementet 

 

___________________ 
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§ 161 Dnr 2017/000273 000 

Utse representant till prisutdelning ALMA 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen besluta att utse Peter Högberg (S) att delta vid 

prisutdelning av ALMA-priset i Stockholm den 29 maj.    

 

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Ola Gustafsson (KD) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har tidigare utsett Peter Högberg (S) att närvara vid 

tillkännagivandet av ALMA-pristagaren. 

Den 29 maj i Stockholm äger prisutdelningen rum.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Peter Högberg (S) 

att delta vid prisutdelning av ALMA-priset i Stockholm den 29 maj.    

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar, med instämmande av Ola Gustafsson 

(KD), avslag på utnämningen av representant för deltagande vid 

prisutdelning ALMA 2017. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag.  

 

Protokollsanteckning  
Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Ola Gustafsson (KD) lämnar in följande 

protokollsanteckning:  

2018 bör kommunstyrelsen överväga att av kostnadsskäl endast delta i 

prisutdelningen och inte vid både tillkännagivandet och vid prisutdelningen. 
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Tillkännagivandet är endast en mycket kort ceremoni medan prisutdelningen 

är en mer omfattande tillställning som också AL-skolan deltar i. Kommunen 

var således representerad både av KS och av BUN 2017. 

Den som ska representera från KS bör vara ett kommunalråd och/eller 

kommunchefen.  

Beslut om utnämningar för all politisk representation bör beslutas i förväg 

och inte efter att representationen ägt rum. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-16 Id 56790 

Arbetsutskottets beslut § 158 2017-05-23 

Beslutet skickas till 

Peter Högberg (S) 

Liselott Frejd, administratör 

 

___________________ 
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§ 162 Dnr 2017/000177 000 

Fiber stamnät Rumskulla Snararp ej färdigställt 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Tomas Peterson (M) informerar om pågående diskussion kring avslutandet 

av fiberprojekt i Rumskulla. Peterson (M) har tillsammans med 

kommunalförbundet Itsam och fiberföreningen kommit överens om en 

slutbetalning. Beslut om slutbetalning tas vid ett kommande 

kommunstyrelsesammanträde.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 164 2017-05-23 

 

___________________ 
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§ 163 Dnr 2017/000002 000 

Inbjudningar 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse en från majoritet och en från opposition att delta vid Möjligheternas 

Mötesplats i Virserum den 28-29 juni. 

Att deltagare erhåller arvode vid deltagande om årsarvode inte redan erhålls.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger inbjudan till möjligheternas mötesplats i 

Virserum den 28-29 juni. 

Politiska deltagare utses vid senare tillfälle. 

Kommunchef Carolina Leijonram ska även delta vid inbjudan.      

Beslutsunderlag 

Inbjudan möjligheternas mötesplats 2017-05-16      

Beslutet skickas till 

Liselott Frejd, administratör 

Carolina Leijonram, kommunchef  

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Tomas Peterson (M) 

Helen Nilsson (S)     

 

___________________ 
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§ 164 Dnr 2017/000001 000 

Meddelanden 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger följande meddelande till handlingarna 

 

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-16 

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-23 

Kommunalförbundet ITSAM direktionens protokoll 2017-05-11 

Svar ang. Pelarne Skola, Pelarne Hembygdsförening 2017-05-25 

Brev från Telia ang. nedläggning av kopparnät 2017-05-17 

 

 

 

 

___________________ 
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§ 165 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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§ 166 Dnr 2017/000294 003 

Reglemente för socialnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

reglemente för socialnämnden att gälla från och med 2017-07-01.   

 

Sammanfattning 

Nuvarande reglemente för socialnämnden är från 2012 och är i behov av 

revidering så att det får samma struktur som övriga nämnder i Vimmerby 

kommun. Förslag togs fram 2016, men det saknades då samsyn kring 

ansvaret för tobakstillsynen. Frågan om vilken nämnd som ska ansvara för 

tobakstillsynen har processats under 2016 och förslaget är att ansvaret flyttas 

över från socialnämnden till den gemensamma miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Socialnämnden ansvarar inte ensam för integration av flyktingar och därför 

föreslås att det står att socialnämnden ansvarar för kommunens mottagande 

av flyktingar.  

Vidare framgår att myndighetsutskottet även får besluta om ärenden kring 

alkoholhandläggningen.  

Avstämning av ärendet har gjorts vid socialnämndens sammanträde 2017-

05-18. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

reglemente för socialnämnden att gälla från och med 2017-07-01.   

Beslutsunderlag 

Reglemente för socialnämnden, Id 56950 

Kommunstyrelsens beslut 2016-10-18, KS § 336  

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-05-24 Id 56956  

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

___________________ 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 72(73) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 167 Dnr 2017/000295 003 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden att gälla från och 

med 2017-07-01.  

 

Sammanfattning 

Nuvarande reglemente för barn- och utbildningsnämnden antogs av 

fullmäktige 2016-06-27, KF § 171.  

Under hösten 2016 diskuterades kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 

under 20 år. Ansvaret har hittills legat på socialnämnden, men 

kommunstyrelsen beslutade 2016-10-18, KS § 336 att ansvaret för 

kommunens aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år ska flyttas över till 

barn- och utbildningsnämnden. 

Förlaget till reglemente innebär att barn- och utbildningsnämnden tar över 

kommunens aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år.  

Avstämning av ärendet har gjorts vid barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde 2017-05-24. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden att gälla från och 

med 2017-07-01.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-05-24 Id 56955  

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, Id 56952 

Kommunstyrelsens beslut 2016-10-18, KS 336  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 73(73) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 168 Dnr 2017/000296 003 

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Hultsfred och Vimmerby kommuner har sedan 2014-04-01 en gemensam 

miljö- och byggnadsnämnden med säte i Hultsfred. Nuvarande reglemente 

behöver göras om och förslaget till nytt reglemente bygger på Sveriges 

Kommuner och Landstings grundförslag som kom 2015 med de lokala 

anpassningar som är gjorda för att det ska passa den gemensamma nämnden. 

Övriga nämnder i Vimmerby har samma struktur i sina reglementen. 

Reglementet innebär att ansvaret för kommunernas uppgift enligt 

tobakslagen förs över från socialnämnderna i båda kommunerna till den 

gemensamma miljö- och byggnadsnämnden.  

Normalt sett antas detaljplaner av fullmäktige. Enligt 5 kap 27 § plan- och 

bygg-lagen får fullmäktige ge i uppdrag till kommunstyrelsen eller 

byggnadsnämnd att anta detaljplan som inte är av stor vikt eller har 

principiell betydelse. Ett tillägg med denna skrivning finns med i förslaget 

till reglemente för att skapa tydlighet att den gemensamma miljö- och 

byggnadsnämnden får anta detaljplaner som inte är av stor vikt eller har 

principiell betydelse. 

Miljö- och byggnadsnämnden tar upp frågan om reglemente vid sitt 

sammanträde 2017-06-07. 

 

Vid dagens sammanträde informerar Carolina Leijonram, kommunchef om 

dialogen mellan Hultsfred och Vimmerby kommun angående framtagande 

av nytt reglemente. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-05-24 Id 56953  

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, Id 56948  

___________________ 


