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 Ersättare 
Niklas Gustafsson (M) 
Marie Nicholson (M) 
Ola Gustafsson (KD) 

 
 
Kl. 1010-1400 § 20-26 
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 Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-02-07 

Datum då anslaget sätts upp 2017-02-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-06 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Axel Stenbeck, kommunsekreterare  
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 § 19 Dnr 2017/000004 000 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Claes Wetterström (M) att, tillsammans 

med ordförande, justera dagens protokoll.  

 

 

___________________ 
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§ 20 Dnr 2017/000047  

Information angående nuvarande läge inom 
infrastruktur 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Michael Leijonhud, Näringslivsstrateg & chef Infrastrukturkansliet 

informerar kommunstyrelsen om nuvarande läge inom infrastrukturkansliet.  

 

___________________ 
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§ 21 Dnr 2016/000603 005 

Projekt ny hemsida: Vimmerby.se - en plats för alla 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, Stefan Malmborg, 

webbstrateg och Petra Genfors, kommunikationsstrateg informerar 

kommunstyrelsen om pågående arbete med kommunens nya hemsida. 

Kommunstyrelsen lämnar även synpunkter och kommentarer om hemsidan 

utifrån sin roll som förtroendevalda.  

 

___________________ 
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§ 22 Dnr 2016/000293 214  

Framtida markanvändning inom Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  fortsätta utredning kring markanvändning för att kunna 

exploatera området del av Vimmerby 3:3 (Skyttehagen) i 

Vimmerby stad. 

att  kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att beställa fortsatt 

utredning av miljö- och byggnadsnämnden   

att  området ska tillgodose de behov som finns såväl för 

kommunens kommande investeringar som privata aktörers 

behov 

att  den planerade nya förskolan föreslås hamna inom det 

föreslagna området 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har de sista åren investerat i många olika objekt. Främst 

bör här lyftas fram ett nytt vård- och omsorgsboende, fiber samt 

industriområdet Krönsmon.  

Den sammanlagda låneskulden för kommunkoncernen ligger på en 

jämförelsevis hög nivå. En viktig orsak till det, förutom ovanstående, är 

satsningen på ett kraftvärmeverk på Tallholmen i Vimmerby. 

Vimmerby kommun har jämförelsevis många och små enheter både inom 

förskoleverksamhet och skolor. Där föreligger reinvesteringsbehov idag och 

mer uppstår framöver. 

En alldeles färsk kostutredning förstärker bilden av att det finns ett fortsatt 

stort behov av en samlad bedömning kring vilka investeringar som ska 

prioriteras utifrån kommunens ekonomiska betalningsförmåga. 

Kommunen växer, det föds fler barn framförallt i Vimmerby stad. 

Kommunen har fått och väntas få fler kommuninvånare med anledning av 

den flyktingtillströmning som skett till vårt land. 

Socialnämnden flaggar för behov av fler vård- och omsorgsplatser. Först ut 

ska där utredas om dessa platser kan tillskapas genom en utbyggnad av 

Vidala i Södra Vi. 
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Vad gäller behov av gruppbostad så kommer socialnämnden göra en ny 

prognos och kommer därefter att återkomma om behoven under våren 2017.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fortsätta utredning kring markanvändning för att kunna exploatera 

området del av Vimmerby 3:3 (Skyttehagen) i Vimmerby stad. 

att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att beställa fortsatt utredning 

av miljö- och byggnadsnämnden   

att området ska tillgodose de behov som finns såväl för kommunens 

kommande investeringar som privata aktörers behov 

att den planerade nya förskolan föreslås hamna inom det föreslagna området 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Carolina Leijonram, kommunchef, 2017-02-01 id 55206  

 

Beslutet skickas till 

CESAM 

Kommunens nämnder och bolag 

Samhällsbyggnadsavdelningen  

 

 

___________________ 
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§ 23 Dnr 2016/000293 214 

Markanvisning för del av Vimmerby 3:3 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att  tilldela markanvisning för del av fastigheten Vimmerby 3:3 

mellan Vimmerby kommun och Vectura Fastigheter AB 

att  ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram 

markanvisningsavtal med Vectura Fastigheter AB 

 

Sammanfattning 

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

förslag till 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.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att  tilldela markanvisning för del av fastigheten Vimmerby 3:3 

mellan Vimmerby kommun och Vectura Fastigheter AB 
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att  ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram 

markanvisningsavtal med Vectura Fastigheter AB 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sandra Torvaldsson, mark- och exploateringsingenjör, 

2017-02-02, Id 55028 

Samrådshandlingar: plankarta samt plan- och genomförandebeskrivning 

enligt ovanstående.2017-01-20, id 55075   

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

 

___________________ 
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§ 24 Dnr 2015/000548 007 

Slutrapport avseende granskning av Vimmerby fiber 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att återremittera ärendet med motiveringen att viss klarhet över sifforna i 

bilagorna måste göras.   

 

Sammanfattning 

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

kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) och 

kommunstyrelseledamoten Peter Högberg (S) i uppdrag att tillsätta en 

granskning av Vimmerby fiber. 

Uppdraget har utförts av ITSAM. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Kevin Gibbs, projektledare ITSAM och 

Mikael Johansson projektledare ITSAM för slutrapporten.     

 

Förslag till beslut 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att ärendet återremitteras motiveringen 

att viss klarhet över sifforna i bilagorna måste göras. 

Beslutsunderlag 

Slutrapport ITSAM 2017-01-30 id 55250 

Bilagor 2017-01-30 id 55247 

Kommunstyrelsen beslut § 450 2015-12-15 

Kommunstyrelsen beslut § 282 2016-08-23   

 

Beslutet skickas till 

ITSAM 

VEMAB      

 

___________________ 
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§ 25 Dnr 2016/000590 000 

Framtida organisation för Vimmerby fiber 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet med Vimmerby Energi & 

Miljö AB.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har under senare år investerat och byggt fibernät i 

Vimmerby kommun med hjälp av sin IT-resurs i kommunalteknikförbundet 

ITsam. Projektledningen har bestått av en politiskt tillsatt styrgrupp. 

Projektet har nu av ekonomiska och resursmässiga skäl stoppats och ITsam 

ska med fullständig dokumentation avlämna slutrapport kring projektet. 

Med detta avtal är nu ambitionen att Vemab på uppdrag av VKF ska svara 

för den beställarkompetens mot ITsam som krävs för att förvalta och i 

görligaste mån utveckla fibernätet. 

Fibernätet ska tills vidare ägas av och kommande investerings- och 

driftkostnader bekostas av Vimmerby Kommun. 

Fibernätet ska driftas och nybyggnation samt andra åtgärder ska hanteras av 

ITsam.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna avtalet med 

Vimmerby Energi & Miljö AB.  

Beslutsunderlag 

Avtal om fibernätsresurs 

Arbetsutskottets protokoll 2017-01-31 § 19  

 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi & Miljö AB. 

Kommunalförbundet Itsam 

 

___________________ 
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§ 26 Dnr 2016/000653 058 

Fiberutveckling i Sevede 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  beställa av ITSAM nedan formulerat uppdrag 

 

Vimmerby kommun ger uppdrag till ITSAM att undersöka möjligheten att 

överlåta beviljad ansökan för Vimmerby Nordvästra (Sevede, journal nr: 

2015-918) till annan utförare av fiberbyggnation.  

Om ovanstående är möjligt: 

 Utreda hur det praktiskt kan genomföras 

 Bidra till ett överlämnande till utsedd extern utförare 

 Ta fram underlag för en överlämning 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun tillsammans med Vimmerby Nordvästra har sök och fått 

beviljad ansökan om bidrag till fiberutbyggnad. För att Vimmerby 

Nordvästra ska kunna anlita annan utförare ska undersökas under vilka 

former kan Vimmerby Kommun överlåta den beviljade ansökan. 

 

Kostnaden för uppdraget debiteras Vimmerby kommun per timma (450 kr), 

med en övre gräns för uppdragets genomförande på 150 timmar som 

motsvarar 67 500 kr. 

Finansiering ska ske med likvida medel och ska belasta Pnr 60811, 

infrastruktur fiber.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Att  beställa av ITSAM nedan formulerat uppdrag 

 

Vimmerby kommun ger uppdrag till ITSAM att undersöka möjligheten att 

överlåta beviljad ansökan för Vimmerby Nordvästra (Sevede, journal nr: 

2015-918) till annan utförare av fiberbyggnation.  
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Om ovanstående är möjligt: 

 Utreda hur det praktiskt kan genomföras 

 Bidra till ett överlämnande till utsedd extern utförare 

 Ta fram underlag för en överlämning 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Tomas Peterson, Kommunstyrelsens ordförande, 2017-01-

17 Id 154960 

Arbetsutskottets protokoll 2016-12-12 § 261  

Arbetsutskottets protokoll 2017-01-17 § 10  

 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet ITSAM      

 

___________________ 
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§ 27 Dnr 2017/000070 040 

Försäljning och fusion av Vimmerby Turistbyrå AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att  Vimmerby kommun Förvaltnings AB, 556082-1976, köper 

aktierna i Vimmerby Turistbyrå AB, 556528-5748, av 

Vimmerby kommun för bokfört värde (1,1 mnkr). 

 

att  när ägandet av aktierna har gått över till Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB ska Vimmerby Turistbyrå AB fusioneras in i 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB samtidigt som en bifirma 

registreras med namn Vimmerby Turistbyrå AB. 

 

Sammanfattning 

Vimmerby Turistbyrå AB är sedan flera år tillbaka ett vilande bolag. Det 

som finns kvar i bola-get är en fordran på Vimmerby Turistbyrå ekonomisk 

förening på 1 mnkr. 

Bolaget bör avvecklas då det inte bedriver någon verksamhet. Fordran ska 

kvarstå och Vimmerby Turistbyrå AB ska namnskyddas.   

 

Försäljning och fusion genomförs också för att förenkla framtida 

administration (bokslut, årsredovisning, årliga avgifter mm) vilket leder till 

lägre kostnader och en tydligare koncernstruktur.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta 

  

att  Vimmerby kommun Förvaltnings AB, 556082-1976, köper 

aktierna i Vimmerby Turistbyrå AB, 556528-5748, av 

Vimmerby kommun för bokfört värde (1,1 mnkr). 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 17(31) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

att  när ägandet av aktierna har gått över till Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB ska Vimmerby Turistbyrå AB fusioneras in i 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB samtidigt som en bifirma 

registreras med namn Vimmerby Turistbyrå AB. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mattias Karlsson, ekonomichef, 2017-01-12, Id 54989 

Arbetsutskottets protokoll 2017-01-31 § 15  

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunens revisorer  

De kommunala bolagen 

 

 

___________________ 
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§ 28 Dnr 2016/000658 007 

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll 
Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  godkänna kommunstyrelseförvaltningens redogörelse och 

förslag på åtgärder 

att  överlämna denna skrivelse som svar till kommunens revisorer 

 

 

Sammanfattning 

På uppdrag av revisorerna i Vimmerby kommun har PwC genomfört en 

granskning av kommunens interna kontroll. 

 

Den revisionella bedömningen i rapporten sammanfattar hur arbetet med 

intern kontroll ser ut i kommunen. Rapporten kommer att finnas som ett stöd 

i den fortsatta utvecklingen inom området. Inom Kommunstyrelsens 

förvaltning fokuserar vi på att utveckla organisationen utifrån vårt nuvarande 

läge, i rätt riktning för att uppnå mer framgångsrika resultat. 

 

Rapporten påvisar att det finns förbättringspotential inom det granskade 

området. I rapporten framgår det att Kommunstyrelsen och Socialnämnden 

inte säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig, medan Barn- och 

utbildningsnämnden delvis säkerställer att den interna kontrollen är 

tillräcklig. Detta baseras delvis på att det beslutade reglementet från 2005 

inte är känt av alla som deltagit i granskningen, samt att det inte pågår något 

systematiskt arbete i enlighet med reglementet. Det kan dock nämnas att 

Socialnämnden har tagit fram en internkontrollplan för nästkommande år, 

samt att Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en internkontrollplan 

men inte genomfört någon risk- och sårbarhetsanalys.  

Den sammanfattande revisionella bedömningen är att det ska ske en översyn 

och aktualisering av reglementet för intern kontroll, i enlighet med den 

planering som fanns vid granskningen. Vidare så bör kommunstyrelsen 
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skyndsamt utarbeta en tydlig plan för implementering av reglementet och 

säkerställa efterleva genom en tydlig central styrning och uppföljning.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  godkänna kommunstyrelseförvaltningens redogörelse och 

förslag på åtgärder 

att  överlämna denna skrivelse som svar till kommunens revisorer 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Vimmerby kommun ID 

54449 

Tjänsteskrivelse Jakob Bank, controller, 2017-01-09, Id 54943 

Arbetsutskottets beslut 2017-01-31 § 16 

 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Kommunens revisorer 

 

 

___________________ 
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§ 29 Dnr 2016/000533 431 

Finansiering förstudie av sjön Yxern 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  bevilja 68,000 kr till förstudie kring sjön Yxern 

att  finansiering sker via kommunstyrelsen oförutsedda medel  

 

Sammanfattning 

Under perioden 18 november till 15 december 2016 har en offentlig 

offertförfrågan funnits tillgänglig för intresserade. Upphandlingscentralen, 

där både Västerviks och Vimmerby kommun ingår har skött det 

administrativa arbetet. Offertförfrågan var utformad enligt styrgruppens 

överenskommelse på mötet den 15 november 2016.   

 

Utvärderingen av anbuden har skett i enlighet med förfrågningsunderlaget. 

Avvägningen baseras på företagens erfarenheter och kunskaper om området 

- limnologi/biologi, hydrologi och miljöjuridik, samt anbudets pris. Gun 

Lindberg, Västerviks kommun har tillsammans med Björn Holm, Vimmerby 

kommun samt Ola Palmquist, Tekniska Verken i Linköping AB enats om att 

Calluna AB har kommit in med det bästa anbudet. Detta beslut har 

förankrats hos styrgruppens ordförande Tomas Kronståhl. Anbudet från 

Calluna AB innehåller samtliga kravpunkter ställda i upphandlingens 

offertförfrågan. Företaget visar en bredd i kompetens och erfarenhet som 

omfattar såväl, limnologi, hydrologi samt miljöjuridik.  

Formellt kommer Västerviks kommun skriva avtalet med Calluna.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att  bevilja 68,000 kr till förstudie kring sjön Yxern 

att  finansiering sker via kommunstyrelsen oförutsedda medel   
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Beslutsunderlag 

Förstudie Yxern Upphandling, 2017-01-09, Id 54920 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-01-09, Id 54919 

Arbetsutskottets protokoll 2017-01-31 § 17 

 

Beslutet skickas till 

Helen Nilsson (S) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Ekonomiavdelningen 

Björn Holm, ekolog 

Västervik kommun 

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 22(31) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr 2016/000291 736 

Skrivelse med önskan om utredning och införande av 
mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ej tillmötesgå önskemålet om att införa mobilitetsstöd som ett 

komplement till färdtjänst.   

 

Sammanfattning 

Gerd och Kjell Gustafsson har till kommunen inkommit med en önskan om 

att kommunen ska utreda möjligheten införa mobilitetsstöd samt införa 

mobilitetsstöd som ett komplement till färdtjänst.  

”Lag(2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst” ger 

kommunerna en möjlighet att införa ekonomiskt stöd för anskaffning och 

anpassning av ett motorfordon till personer med funktionsnedsättning.  

Lagen gäller för personer med funktionsnedsättning som har tillstånd till 

färdtjänst men inte har rätt till bilstöd. Det ekonomiska stödet ska vara ett 

komplement till färdtjänst. Det är frivilligt för kommunerna att införa 

mobilitetsstöd. 

För kommuner som överlåtit ansvaret för färdtjänst till den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten i länet finns möjlighet att även överlåta rätten att 

fatta beslut om mobilitetsstöd i enskilda ärenden. 

Grundtanken med mobilitetsstöd som ett komplement till färdtjänst är att 

kommunerna ska kunna minska sina kostnader för färdtjänst samtidigt som 

de personer som beviljas mobilitetsstöd ska få ökade möjligheter att förflytta 

sig på egen hand och därigenom få en bättre livskvalitet.  

I Kalmar län genomfördes 2012 en skatteväxling där finansiering och ansvar 

för färdtjänst och riksfärdtjänst överfördes från kommunerna till Landstinget. 

I Kalmar län är landstinget regional kollektivtrafikmyndighet. 

Socialförvaltningen har getts möjlighet att yttra sig över frågan om 

mobilitetsstöd, men har inte haft några synpunkter.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
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att ej tillmötesgå önskemålet om att införa mobilitetsstöd som ett 

komplement till färdtjänst.   

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2017-01-31 § 20 

Tjänsteskrivelse, Joakim Svensson, trafikadministratör, 2017-01-03 Id 54883  

Arbetsutskottets beslut § 155 2016-08-15 

Skrivelse från Gerd och Kjell Gustafsson, inkommen 2016-05-03 id 51417  

Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst. 

Lag(1997:736) om färdtjänst 

 

Beslutet skickas till 

Gerd och Kjell Gustafsson 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 31 Dnr 2017/000077 024 

Utbetalning av arvode till ledamot och ersättare i 
arbetsutskottet som inte omfattas av årsarvodering  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att återremittera ärendet med motiveringen att det behövs en mer 

principiell hantering gällande arvodesutbetalning.     

 

Sammanfattning 

Enligt gällande arvodesbestämmelser (KF § 35 2016-02-29) får en nämnd 

inte betala ut arvode utan särskilt nämndbeslut. Ambitionen för 

arbetsutskottet är att samtliga möten, i den mån det är möjligt, ska ske på 

sammanträdestid. Vid vissa tillfällen tvingar omständigheter arbetsutskottet 

att förlägga särskilda informationsmöten utanför sammanträdestid.  

Tre av fyra ordinarie ledamöter i arbetsutskottet erhåller årsarvodering. En 

ledamot samt eventuellt tjänstgörande ersättare erhåller inget årsarvode och 

kräver därmed särskilt beslut i kommunstyrelsen. Nuvarande bestämmelser 

innebär att varje enskilt möte där ledamot eller ersättare som inte erhåller 

årsarvode kräver särskilt beslut.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Att bifalla arvodesutbetalning till ledamöter och tjänstgörande ersättare i 

arbetsutskottet som inte erhåller årsarvodering vid inbokat möte med: 

• Astrid Lindgrens Värld och Regionförbundet Kalmar Län. 

• Länsstyrelsen i Kalmar.   

• Klimatkommissionen Kalmar län och miljö- och 

byggnadsförvaltningen.   

 

Tomas Peterson (M) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att 

det behövs en mer principiell hantering gällande arvodesutbetalning.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-01-18 Id 55021  

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda, KF § 

35 2016-02-29   

Arbetsutskottets beslut 2017-01-31 § 21 

 

Beslutet skickas till 

Arbetsutskottet 

 

___________________ 
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§ 32 Dnr 2017/000057 041 

Budget 2018 - tidsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  anta föreliggande tidplan och planeringsförutsättningar   

att  vid möten gällande budget ska arvode utgå enligt nuvarande 

arvodesbestämmelser 

 

Sammanfattning 

Mål och budget är bland Vimmerby kommuns viktigaste styrdokument för 

året. Tidplanen för arbetet med budget 2018 är planerad utifrån att besluta 

om ramar i Kommunfullmäktige i juni för att sedan under hösten arbeta fram 

detaljbudgetar utifrån ramarna.  

Den 16 februari presenterar SKL årets första skatteunderlagsprognos som 

ligger till grund för beräkning av skatter och statsbidrag.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  anta föreliggande tidplan och planeringsförutsättningar   

att  vid möten gällande budget ska arvode utgå enligt nuvarande 

arvodesbestämmelser 

Beslutsunderlag 

Budget 2018 - datum Id 55061  

Förutsättningar för budget 2018 Id 55060  

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, Controller, 2017-01-31 Id 55059 

Arbetsutskottets beslut 2017-01-31 § 23 

 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Ekonomiavdelningen 

Kommunens nämnder och bolag 

___________________ 
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§ 33 Dnr 2016/000680 140 

Remissvar - En översyn av lagstiftningen om 
företagsbot 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att avstå från att yttra sig angående remiss- en översyn av lagstigningen om 

företagsbot (SOU 2016:82) 

 

Sammanfattning 

Den 30 december inkom remiss - en översyn av lagstigningen om 

företagsbot (SOU 2016:82) från Justitiedepartementet. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För andra 

remissinstanser (dit hör Vimmerby kommun) innebär remissen en inbjudan 

att lämna synpunkter. 

Therese Jigsved, kanslijurist bedömer att remissen har låg påverkan på 

Vimmerby kommun och föreslår därför att kommunstyrelsen avstår från att 

yttra sig.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta 

Att avstå från att yttra sig angående remiss- en översyn av lagstigningen om 

företagsbot (SOU 2016:82) 

Beslutsunderlag 

Remiss – en översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82) 2016-

12-30   

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-01-25 Id 55133  

Arbetsutskottets beslut 2017-01-31 § 25 

 

Beslutet skickas till 

Justitiedepartementet, Regeringskansliet 

___________________ 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 28(31) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr 2016/000648 014 

Remissvar - Taxiutredningens betänkande Taxi och 
samåkning - idag, i morgon och övermorgon 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att avstå från att yttra sig angående remiss - Taxiutredningens betänkande 

Taxi och samåkning - idag, i morgon och övermorgon (SOU 2016:86) 

 

Sammanfattning 

Den 12 december inkom remiss - Taxiutredningens betänkande Taxi och 

samåkning - idag, i morgon och övermorgon (SOU 2016:86) från 

Näringsdepartementet. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För andra 

remissinstanser (dit hör Vimmerby kommun) innebär remissen en inbjudan 

att lämna synpunkter. 

Joakim Svensson, trafikadministratör bedömer att remissen har låg påverkan 

på Vimmerby kommun och föreslår därför att kommunstyrelsen avstår från 

att yttra sig.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att avstå från att yttra sig angående remiss - Taxiutredningens betänkande 

Taxi och samåkning - idag, i morgon och övermorgon (SOU 2016:86)  

Beslutsunderlag 

Remiss - Taxiutredningens betänkande Taxi och samåkning - idag, i morgon 

och övermorgon (SOU 2016:86). 2016-12-12  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-01-23, Id 55074   

Arbetsutskottets beslut 2017-01-31 § 26 

 

Beslutet skickas till 

Näringsdepartementet, Regeringskansliet 

___________________ 
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§ 35 Dnr 2016/000175 310 

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
2016 inom kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.  

 

Sammanfattning 

Under hösten 2016 infördes nya rutiner kring synpunkts- och 

klagomålshantering inom kommunstyrelseförvaltningens verksamheter. Alla 

som kommer i kontakt med kommunens tjänster och verksamheter har rätt 

att lämna synpunkter och klagomål. Förtroendevalda och anställda inom 

kommunstyrelsens ansvarsområde ska kunna ta emot synpunkter och 

klagomål. Ambitionen är att de, så långt det är möjligt, ska besvaras/åtgärdas 

där de uppstår 

Inkomna synpunkter och klagomål registreras i dokument- och 

ärendehanteringssystemet Ciceron.  Ansvarig handläggare ansvarar för att 

synpunkten eller klagomålet besvaras, att åtgärd meddelas och registreras i 

Ciceron samt att ärendet avslutas. Redovisning över inkomna synpunkter och 

klagomål ska göras en gång per år till kommunstyrelsen.  

Totalt har 21 synpunkter/klagomål hanterats under 2016 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.  

Beslutsunderlag 

KF § 174, 2016-06-27 Policy för hantering av synpunkter och klagomål 

KS § 232, 2016-06-07 Rutiner för hantering av synpunkter och klagomål för 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Tjänsteskrivelse, Liselott Frejd, administratör, 2017-01-17  

 

Beslutet skickas till 

Samtliga avdelningar inom kommunstyrelseförvaltningen 

___________________ 
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§ 36 Dnr 2017/000001 000 

Meddelanden 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger följande meddelande till handlingarna 

 

Inbjudan till Unga möter beslutsfattare, 2017-04-04 

Inbjudan till Lupp-presentationen 2017-02-14 

Arbetsutskottets protokoll 2017-01-17 

Verksamhetsberättelse för Konsument Höglandet 

Verksamhetsberättelse för ITSAM arkiv 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-01-18 § 1 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-01-18 § 2 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-01-18 § 3 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-01-18 § 10 

Protokoll Primärkommunala nämnden 2016-12-09 

Utvärdering juristsamverkan Vimmerby, Hultsfred, Kinda kommuner, 2017-

01-13 

Granskningsrapport Kultur- och fritidsverksamheten, 2017-01-13 

 

 

___________________ 
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§ 37 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.  

 

___________________ 

 


