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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(29) 

Sammanträdesdatum 

2017-01-10 
 

 

  
 
Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 10 januari 2017 kl 09:00-15:00 

Ajournering: 09:20-09:30, 12:00-13:00 

Beslutande Ledamöter 
Tomas Peterson (M), Ordförande 
Helen Nilsson (S), 1:e vice ordförande 
Magnus Gustafsson (M) Marie-Charlotte Nicholson (M) 
Claes Wetterström (M) 
Kenneth Björklund (S) 
Peter Högberg (S) Lis-Astrid Andersson (S) 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 
Erik Paulsson (C) 
Peter Fjällgård (V) 

 

 Ersättare 
Bo Svensson (C) 
Ola Gustafsson (KD) 

 
09:00-14:00 § 1-9 

Övriga närvarande Axel Stenbeck, kommunsekreterare 
Carolina Leijonram, kommunchef 
Sara Dolk, stadsarkitekt 
Gabriel Helgesson, planarkitekt 
Mattias Karlsson, ekonomichef 
Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef 
Patrik Kinnbom, utvecklingschef 
Petra Genfors, kommunikationsstrateg 
Anna Olausson, kultur- och fritidschef 
Anders Degerman, enhetschef folkhälsa. 
 

 

Protokolljusterare  

Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen, 2017-01-11  
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-18 

 Axel Stenbeck  

 Ordförande 

  

 Tomas Peterson  

Protokolljusterare 

  

 Marie Nicholson   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-01-10 

Datum då anslaget sätts upp 2017-01-12 Datum då anslaget tas ned 2017-02-06 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Axel Stenbeck, kommunsekreterare  
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 § 1 Dnr 2017/000004 000 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Marie Nicholson (M) att, tillsammans 

med ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 2 Dnr 2017/000047 000 

Redovisning av markanvändning inom Vimmerby 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redogör Sara Dolk, stadsarkitekt samt Gabriel 

Helgesson, planarkitekt för kommunens markanvändning. 

Även Mattias Karlsson, ekonomichef, Miklos Hathazi, 

samhällsbyggnadschef, Patrik Kinnbom, utvecklingschef samt Petra 

Genfors, kommunikationsstrateg deltar.  

 

___________________ 
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§ 3 Dnr 2017/000047 000 

Diskussion om utvecklingsavdelningen 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Utvecklingsavdelningen är en nystartad avdelning inom 

kommunstyrelseförvaltningen bestående av näringslivsenheten samt kultur- 

och fritidsenheten som tidigare tillhörde den numera nedlagda kultur- och 

fritidsnämnden. Avdelningen bildades i början på 2016. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger en längre diskussion om avdelningens 

funktion och form. Närvarar gör Patrik Kinnbom, utvecklingschef, Anna 

Olausson, kultur- och fritidschef och Anders Degerman, enhetschef 

folkhälsa.  

 

___________________ 
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§ 4 Dnr 2017/000060 014 

Utbyggnad av fibernät på Södra Industriområdet och 
industriområdet CEOS 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1 Om kostnadstäckning finns ska fibernätet utan dröjsmål byggas 

ut på Södra Industriområdet och industriområdet CEOS, vilket 

motsvarar en anslutningsgrad på minst 80 % 

2 ge i uppdrag till Kommunstyrelseförvaltningen att omgående ta 

kontakt med alla företag på Södra industriområdet samt 

industriområdet CEOS och erbjuda fiberanslutning, där svar 

önskas inom 14 dagar  

3 förutsatt att 80 % anslutningsgrad uppnås, erbjuda 

fiberanslutning till företagen till en anslutningsavgift till 

anslutningspunkt vid tomtgräns på 43 tkr exkl. moms/fastighet  

senast den 31/12-2017 

 

Sammanfattning 

Företagen på Södra Industriområdet och på det nya industriområdet CEOS 

saknar idag anslutningsmöjlighet till snabb internetuppkoppling.  

Kommunen har genom sin satsning på fiber nu skapat möjlighet att vid 

Lundgatan mot öster och Vimmerbyallén mot nord-väst ansluta fibernätet för 

industriområdena. Genom att ansluta industriområdena från två punkter 

skapas även redundans och därmed leveranssäkerhet.  

Industriområdet CEOS kommer att anslutas till fibernätet i höjd med 

Falkängsgatan.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1 Om kostnadstäckning finns ska fibernätet utan dröjsmål byggas 

ut på Södra Industriområdet och industriområdet CEOS, vilket 

motsvarar en anslutningsgrad på minst 80 % 
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2 ge i uppdrag till Kommunstyrelseförvaltningen att omgående ta 

kontakt med alla företag på Södra industriområdet samt 

industriområdet CEOS och erbjuda fiberanslutning, där svar 

önskas inom 14 dagar  

3 ge i uppdrag till Kommunstyrelseförvaltningen att av ITSAM 

omgående beställa genomförandet av fiberarbetet på Södra 

industriområdet och industriområdet CEOS 

4 erbjuda fiberanslutning till företagen till en anslutningsavgift 

till anslutningspunkt vid tomtgräns på 43 tkr exkl. 

moms/fastighet  senast den 31/12-2017 

 

Erik Paulsson (C) yrkar att attsats fyra kompletteras med ” förutsatt att 80 % 

anslutningsgrad uppnås” 

Tomas Peterson (M) yrkar att attsats tre stryks ur beslutet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Paulssons (C) samt 

Petersons (M) yrkande.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Carolina Leijonram, kommunchef, 2017-01-09, Id 54904 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

ITSAM 

 

___________________ 
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§ 5 Dnr 2016/000267 109 

Motion om utveckling av och satsning på dansen i 
Vimmerby 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  delvis bifalla motionen genom att arbeta för att Vimmerby 

kommun utses som nod för dans i vår region. 

Att  avslå förslaget om att en dansscen placeras i Vimmerby med 

anledning av att det i dagsläget är en för stor kostnad 

 

Sammanfattning 

Motion från Centerpartiet om att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 

Vimmerby kommun ska arbeta mot målet att Vimmerby ska utses som nod 

för dans och att Vimmerby verkar för att en större dansscen skapas i 

Vimmerby med resurser från landstingets kulturanslag för att kunna ta emot 

större dansföreställningar i Kalmar län. 

 

Att placera en större dansscen i Vimmerby skulle med stor sannolikhet 

innebära en kostnad för Vimmerby kommun, både genom delfinansiering 

och senare drift. Dessa kostnader är i dagsläget för stora och för riskfyllda. 

Men förslaget bär även med sig flera fördelar som gör att frågan kan tas upp 

på sikt.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

Att  delvis bifalla motionen genom att arbeta för att Vimmerby 

kommun utses som nod för dans i vår region. 

Att  avslå förslaget om att en dansscen placeras i Vimmerby med 

anledning av att det i dagsläget är en för stor kostnad 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 51271 
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Kommunfullmäktiges beslut KF § 104 2016-04-25 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, vik. kommunsekreterare, id 52570 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 160 2016-08-15 

Tjänsteskrivelse, Anders Degerman, enhetschef folkhälsa, 2016-12-01, Id 

54235 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 272 2016-12-19 

 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Utvecklingsavdelningen (för kännedom)      

 

___________________ 
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§ 6 Dnr 2014/000072 109 

Motion om ökad trafiksäkerhet i Södra Vi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Bengt Barkstam har inlämnat en motion om trafiksäkerhetsåtgärder i Södra 

Vi som innefattar; 

• att kommunstyrelsen ska ta fram en handlingsplan för att snarast anlägga 

ett övergångsställe korsningen Idrottsgatan/Södra Storgatan 

• att kommunstyrelsen ska ta fram en handlingsplan för 

hastighetsbegränsning främst för tunga fordon på Södra/Norra Storgatan. 

 

Vimmerby kommun har ingen befogenhet att bestämma om 

hastighetsbegränsning för tunga fordon på trafikverkets väg. Dock ligger 

vägen inom tättbebyggt område och då kan gatukontoret sänka hastigheten 

för samtliga fordon. I dagens version av ”Rätt fart i staden” finns inte 

kransorterna med och det finns inget uppdrag heller till 

Samhällsbyggnadsavdelningen om att fortsätta utreda ”Rätt fart i staden” för 

kransorterna.  

Det sker frekvent att trafikingenjören får samtal om höga hastigheter genom 

kransorterna bland annat Södra Vi.  

När det gäller övergångsställe på nämnd plats finns det redan en avsmalning.  

Bengt Barkstams kan hänvisas till att lämna motionen till länsstyrelsen då 

Trafikverket är väghållare på Södra/Norra Storgatan i Södra Vi.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Motion om ökad trafiksäkerhet i Södra Vi inlämnad av Bengt Barkstam, Dnr 

2014/72/109,  
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Id 28286 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 56 2014-03-31 

Kommunstyrelsens beslut KS § 189 2014-05-13 

Tjänsteskrivelse, Maria Åkerö, trafikingenjör, 2016-10-16, Id 52654 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 279 2016-12-19 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Bengt Barkstam 

 

 

___________________ 
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§ 7 Dnr 2013/000227 109 

Motion angående gång och cykelväg i Frödinge 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med gång- och 

cykelväg i Frödinge i enighet med Curt Tybergs (C) tidigare 

motion  

att byggnation av GC-vägen finansieras genom 

investeringsbudgeten och beslutas om i särskild ordning då 

finansiering saknas i nuvarande budget.  

 

 

Sammanfattning 

Curt Tyrbergs (C) motion angående frågan om gång-/cykelväg i Frödinge 

behandlades i fullmäktige 2015-02-23. Kommunfullmäktige avslog 

motionen och gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda alternativa 

lösningar och kostnader för en cykelväg. 

Samhällsbyggnadsavdelningen fick i uppdrag av titta på alternativa lösningar 

till Curt Tyrbergs förslag. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har tittat på ett alternativ med en sträckning 

över fastigheten Frödinge 25:1 och samtal har förts med Göran Hultqvist, 

ägare till fastigheten.  

I och med nyligen påbörjad verksamhet i befintliga industrilokaler har 

försäkringsbolaget krävt att god-känt skyddsstängsel monteras runt 

fastigheten. Med anledning av detta finns ingen möjlighet att anlägga en GC-

väg genom fastigheten Frödinge 25:1. 

 

Med anledning av detta vill Samhällsbyggnadsavdelningen arbeta vidare 

med Curt Tyrbergs förslag och titta på en så trafiksäker lösning som möjligt.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 
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att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med gång- och 

cykelväg i Frödinge i enighet med Curt Tybergs (C) tidigare 

motion  

att kostnaden för byggnation av GC-vägen finansieras genom 

investeringsbudgeten och beslutas om i särskild ordning då 

finansiering saknas i nuvarande budget.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Curt Tyberg (C), 2013-09-26, Id 26892 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 172 2013-09-30 

Tjänsteskrivelse, Gunnar Mårtensson, trafikingenjör, 2015-01-13, Id 46649 

Kommunstyrelsens beslut KS § 43 2015-02-03 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 2015-02-23 

Tjänsteskrivelse, Maria Åkerö, trafikingenjör, 2016-08-25, Id 52746 

Bilaga, karta samt bilder, 2016-08-25 Id 54087 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 271 2016-12-19 

 

Beslutet skickas till 

Curt Tyberg (C) 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 8 Dnr 2015/000487 109 

Motion om introduktionsklasser i Gullringen och 
Djursdala 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om introduktionsklasser i 

Gullringen och Djursdala utifrån att elevunderlaget asylflyktingar F-6 för 

närvarande är otillräckligt för att starta skolverksamhet med 

introduktionsklasser i Djursdala och Gullringen.  

Reservationer 

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

beslutet. 

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har lämnat in en motion om 

introduktionsklasser i Gullringen och Djursdala. Kommunstyrelsen beslutade 

2016-01-12 att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för 

beredning och framtagande av förslag till beslut. 

Hösten 2015 utmärktes av en dramatisk ökning av antalet nyanlända till 

Sverige. På såväl regional som lokal nivå (kommunerna) överraskades man 

av volymökningen och extra resurser var tvungna att sättas in för att kunna 

hantera situationen. Från februari månad 2016 minskade tillströmningen av 

nyanlända betydligt och läget stabiliserades. 

Den totala volymen 64 elever i mars 2016 har under 6 månader minskat till 

37 elever september 2016. Minskningen beror i huvudsak på två faktorer, 

dels det faktum att ett antal familjer inte längre finns kvar i kommunen, dels 

att volymen nyanlända under senare delen av 2016 är mycket låg även i 

jämförelse med tidigare år. Kvarstående 37 elever är fördelade på fem skolor 

varav 24 finns placerade på tre ytterskolor. Elevernas skolplacering utgår 

ifrån var de asylsökande familjerna bor. 

Prognosen framåt i tid är att volymen kommer att minska ytterligare 

beroende på nya nationella bestämmelser innehållande krav och restriktioner 

för mottagande av asylflyktingar.  
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med Barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om introduktionsklasser i 

Gullringen och Djursdala utifrån att elevunderlaget asylflyktingar F-6 för 

närvarande är otillräckligt för att starta skolverksamhet med 

introduktionsklasser i Djursdala och Gullringen.  

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ett avslagsyrkande och ett bifallsyrkande föreligger. Ordföranden ställer 

förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår motionen i 

enighet med arbetsutskottets förslag.       

 

Beslutsunderlag 

Motion om introduktionsklasser i Gullringen och Djursdala, Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) 2015-11-28 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 285 2015-11-23 

Kommunstyrelsen beslut KS § 15 2016-01-12 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 20915). 

Barn- och utbildningsnämndens beslut BUN § 147 2016-10-26 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 273 2016-12-19 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  

 

 

___________________ 
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§ 9 Dnr 2016/000159 109 

Medborgarförslag om lampor vid gångbanan vid 
Brunnsparken i Södra Vi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  bifalla Mathilda Jacobssons medborgarförslag om gatlampor 

längs GC-vägen vid Brunnsparken i Södra Vi. 

att anläggning av gatlampor finansieras genom 

investeringsbudgeten och beslutas om i särskild ordning då 

finansiering saknas i nuvarande budget.  

 

Sammanfattning 

Mathilda Jacobsson lämnade 2016-03-14 in ett medborgarförslag om att det 

behövs belysning utmed gångbanan vid Brunnsparken i Södra Vi då det är 

väldigt mörkt där om kvällarna. 

Samhällbyggnadsavdelning ger medhåll till medborgarförslaget och anser att 

belysning längs med GC-banan är på sin plats. GC-banan i Södra Vi är både 

ett viktigt promenadstråk och en säker skolväg för eleverna till Södra Vis 

skola. Belysning utmed gc-banan är att föredra då det inger en trygghet, 

under dygnets mörka perioder, för trafikanter. Då GC-banan ligger en liten 

bit från Södra Storgatan bedöms belysningen därifrån inte räcka.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  bifalla Mathilda Jacobsson medborgarförslag om gatlampor 

längs GC-vägen vid Brunnsparken i Södra Vi. 

att kostnaden för anläggning av gatlampor finansieras genom 

investeringsbudgeten och beslutas om i särskild ordning då 

finansiering saknas i nuvarande budget.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Mathilda Jacobsson, Id 50571 
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Kommunfullmäktiges beslut KF § 55 2016-02-29 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-03-14, Id 50754 

Arbetsutskottet beslut KSAU § 15 2016-03-21 

Tjänsteskrivelse, Maria Åkerö, trafikingenjör, 2016-10-07, Id 52649 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 274 2016-12-19 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Mathilda Jacobsson 

___________________ 
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§ 10 Dnr 2016/000588 171 

Risk- och sårbarhetsanalys RSA 2015-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att  anta den nya RSA:n 2015-2018 version 2  samtidigt  

Att gamla med beslut 2015-10-19 § 244 upphör att gälla. 

 

Sammanfattning 

Vid Länsstyrelsens uppföljning 2016-08-17 konstaterades det att den för 

perioden 2015-2018 antagna RSA:n inte följde Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps krav på uppställ-ning enligt MSBFS 2015:5. 

Ändringarna som är gjorda är gjorda för att följa de krav som finns på 

uppställning. Vidare är RSA:n uppdaterad till 2016 års demografi samt ny 

organisationskarta.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att  anta den nya RSA:n 2015-2018 version 2  samtidigt  

Att gamla med beslut 2015-10-19 § 244 upphör att gälla.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut enligt Lagen om extraordinära händelser 2006:544 

Myndigheten för samhällskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners 

risk- och sårbar-hetsanalyser MSBFS 2015:5. 

Risk och sårbarhetsanalys 2015-2018 version 2.0 

Tjänsteskrivelse, Stefan Larsson, räddningschef, 2016-10-13, Id 53981 

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen (säkerhetssamordnarens uppgift) 

Regeringen (Länsstyrelsens uppgift) 

 

___________________ 
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§ 11 Dnr 2016/000385 212 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  förklara Vimmerby kommuns översiktsplan som helhet aktuell 

och kan fortsätta att gälla som utgångspunkt för den fysiska 

planeringen.  

att  godkänna aktualitetsprövningen och dess bedömning. 

att  ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att se över 

framtida arbete med översiktsplanen efter att länsstyrelsen 

inkommit med en sammanfattande redogörelse.  

 

Sammanfattning 

Enligt 3 kap plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen minst en gång under 

varje mandatperiod pröva om översiktsplanen (ÖP:n) är aktuell för att avgöra 

om kommunens ställningstaganden fortfarande är tidsenliga eller om en ny 

planprocess med revidering eller en helt ny ÖP bör initieras. 

Gällande översiktsplan antogs 2007, det vill säga för två mandatperioder 

sedan, varför en aktualitetsprövning nu har gjorts. 

Under samrådet har det har framkommit att en del förutsättningar har 

förändrats och att vissa stycken är inaktuella men bedömningen har gjorts att 

översiktsplanen som en helhet fortfarande är aktuell. 

Länsstyrelsens sammanfattade redogörelse saknas dock, varför 

aktualiserings-frågan bör tas upp på nytt när redogörelsen inkommit.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  förklara Vimmerby kommuns översiktsplan som helhet aktuell 

och kan fortsätta att gälla som utgångspunkt för den fysiska 

planeringen.  

att  godkänna aktualitetsprövningen och dess bedömning. 
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att  ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att se över 

framtida arbete med översiktsplanen efter att länsstyrelsen 

inkommit med en sammanfattande redogörelse.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sara Dolk, stadsarkitekt, 2016-11-23 

Remissyttranden från partier och nämnder 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 2016-12-19 

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Alla förvaltningar och bolag 

Alla politiska partier 

 

___________________ 
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§ 12 Dnr 2016/000656 058 

Svartfiber mellan Astrid Lindgrens Värld och Astrid 
Lindgrens Näs 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att ge kommunalförbundet ITSAM i uppdrag att genomföra 

föreslagen fiberstråksplanering mellan Astrid Lindgrens Värld 

och Astrid Lindgrens Näs. 

Att bevilja de i investeringsbudget 2017 avsatta medel för 

infrastrukturprojekt fiber för att anlägga svartfiber för 200 tkr. 

Att finansiering sker genom likvida medel.  

 

Sammanfattning 

I samband med överenskommelsen mellan Vimmerby kommun och Astrid 

Lindgrens Värld AB (med flera) angående övertagande av Astrid Lindgrens 

Näs har frågan om fibersträckning blivit aktuell. 

 

Fiberförbindelse mellan Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgrens Näs 

har diskuterats med kommunalförbundet ITSAM. 

Då det i pågående fiberprojekt inte finns avsatta medel för fortsatt 

fiberutbyggnad krävs särskilt beslut i kommunstyrelsen för beviljande och 

tilldelning av ekonomiska medel för genomförande. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att ge kommunalförbundet ITSAM i uppdrag att genomföra 

föreslagen fiberspråksplanering mellan Astrid Lindgrens Värld 

och Astrid Lindgrens Näs. 

Att bevilja de i investeringsbudget 2017 avsatta medel för 

infrastrukturprojekt fiber för att anlägga svartfiber för 200 tkr. 

Att finansiering sker genom likvida medel.  
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Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 155 2016-06-27 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 235 2016-11-28 

E-post konversation mellan ITSAM och Vimmerby kommun, 2016-12-14, Id 

54435. 

Karta över föreslagen sträckning, 2016-12-14, Id 54436. 

Kalkyl för svartfiber, 2016-12-14, Id 54437 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-14, Id 54438 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 282 2016-12-19 

 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet ITSAM 

Vimmerby Fiber AB 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 13 Dnr 2016/000660 104 

Årlig utbetalning partistöd 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 

utbetalning av partistöd får år 2017 till 439 040 kr.  

 

Sammanfattning 

Partistöd betalas ut enligt gällande regler antagna av KF 2015-03-30 § 68. 

Ekonomiavdelningen föreslår att utbetalning ska ske enligt bifogad 

sammanställning.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att fastställa utbetalning av partistöd får år 2017 till 439 040 kr.  

 

Beslutsunderlag 

Regler får partistöd i Vimmerby kommun enligt KF 2015-03-03 § 68. 

Tjänsteskrivelse samt sammanställning, Ingunn Nilsen Andersson, 

controller, 2016-12-15 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 284 2016-12-19 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen (för vidare distribution till berörda parter)  

 

___________________ 
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§ 14 Dnr 2016/000250 002 

Redovisning av delegationsbeslut - kommunstyrelsens 
ordförandes 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) anmäler 

delegationsbeslut i försäkringsärende fattat 2016-12-07.  

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut från Tomas Peterson (M), 2016-12-07 Id 54322 

 

___________________ 
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§ 15 Dnr 2016/000036 041 

Komplettering av taxor och avgifter gällande 
lokaluthyrning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

komplettering av taxor och avgifter gällande lokaluthyrning.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 § 278 att anta korrigerat 

dokument för taxor och avgifter för 2017 samt att kommunstyrelsen får 

återkomma med förslag om det som behöver läggas till i taxan.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger kompletterande taxor gällande 

lokaluthyrning i Fabrikens lokaler. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 278 2016-12-19 

Kompletterande taxor, Jakob Bank, controller, 2016-12-29, Id 54823 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 16 Dnr 2015/000335 001 

Entledigande av styrelsen i Kulturkvarteret Astrid 
Lindgrens Näs AB  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga 

bolagsstyrelsen i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB med omedelbar 

verkan.    

 

Sammanfattning 

I samband med överlåtelse av aktier i det helägda kommunala bolaget 

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB behöver en ny bolagsstyrelse 

utses. Anledningen är att undvika en jävsituation när andra avtal ska träffas. 

Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap 17 § kommunallagen utse samtliga 

styrelseledamöter i ett helägt kommunalt bolag. Av 8 kap 14 § 

aktiebolagslagen framgår att den som utsett styrelseledamot också kan 

entlediga ledamoten, det vill säga i detta fall kommunfullmäktige.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga 

bolagsstyrelsen i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB.    

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 155 2016-06-27 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 231 2014-12-15  

 

Beslutet skickas till 

Peter Olson, kommunjurist 

Micael Glennfalk (M) 

Peter Högberg (S) 

Bengt Benson 
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Ingrid Blanck Jonasson 

Erik Sjöström 

Kristina Alsér 

Personalavdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 17 Dnr 2017/000001 000 

Meddelanden 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande meddelanden till handlingarna.  

 

Länsstyrelsen Östergötlands protokoll, inspektion enligt 

förmyndarskapsförordningen av överförmyndaren i Vimmerby kommun. 

2016-12-20, Id 54819 

 

Arbetsutskottets protokoll 2016-12-12 

 

Arbetsutskottets protokoll 2016-12-19 

 

Svar från E:ON. Angående arbetsutskottets skrivelse. 2017-01-05, Id 54910  

 

___________________ 
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§ 18 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.  

 

___________________ 

 


