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Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen, stadshuset, 2017-04-12 
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 Tomas Peterson  

Protokolljusterare 

  

 Peter Fjällgård   



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(46) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-04-04 

Datum då anslaget sätts upp 2017-04-13 Datum då anslaget tas ned 2017-05-02 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
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 Axel Stenbeck, kommunsekreterare  
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 § 71 Dnr 2017/000004 000 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Fjällgård (V) att, tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 72 Dnr 2017/000047 000 

Redovisning från Upphandlingscentralen i Västervik 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Leif Johannson, upphandlingscentralen i Västervik, informerar 

kommunstyrelsen om pågående verksamhet.  

 

___________________ 
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§ 73 Dnr 2017/000139 003 

Reglemente för intern kontroll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anta reglemente för intern kontroll enligt föreliggande förslag 

Att upphäva tidigare beslut avseende reglemente för internkontroll, 

beslut av Kommunfullmäktige 2005-04-25 § 53.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har under 2016 haft en revision för hur kommunen 

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

reglementet för intern kontroll reviderats.  

Reglementet har tydliggjorts vad gäller ansvarsfördelning, när rapportering 

ska ske samt hur risker ska beräknas.  

Internkontrollen indelas i två granskningsområden som kallas för 

basgranskning och särskild granskning. 

Basgranskningen består utav utvalda och ansedda viktiga punkter som bör 

granskas årligen för att ha tillsyn och regelbunden kontroll över. 

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

särskilda granskningen ska en risk och väsentlighetsanalys genomföras för 

varje område, i enlighet med reglementet. 

 

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde redogör Mattias Karlsson, 

ekonomichef och Jakob Bank, controller för reglementet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anta reglemente för intern kontroll enligt föreliggande förslag 

Att upphäva tidigare beslut avseende reglemente för internkontroll, 

beslut av Kommunfullmäktige 2005-04-25 § 53.       

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-14 § 70  

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

Reglemente för intern kontroll 

Internkontrollplan för nämnd - mall 

Beslutet skickas till 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 8(46) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ledningsgruppen 

Ekonomiavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 74 Dnr 2017/000049  

Försäljning av tomtmark 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet utgår från dagens sammanträde 

 

___________________ 
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§ 75 Dnr 2017/000154 016 

Styrdokument för Vimmerby kommuns 
krisberedskapsarbete 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

Styrdokumentet för Vimmerby kommuns krisberedskapsarbete.  

 

Sammanfattning 

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

kommun inte har lämnat in något Styrdokument för kommunens 

krisberedskapsarbete för mandatperioden 2015-2018. Kravet på ett 

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

Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap mellan SKL och MSB.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Styrdokumentet 

för Vimmerby kommuns krisberedskapsarbete.  

Beslutsunderlag 

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

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Överenskommelse om kommuners krisberedskap – Precisering av mål och 

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

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

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 82 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 

Länsstyrelsen (säkerhetssamordnarens uppgift) 

Regeringen (Länsstyrelsens uppgift) 

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 11(46) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 76 Dnr 2016/000557 010 

Kommunikationsplan vid kris och extraordinär 
händelse Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunikationsplan vid kris och 

extraordinära händelser.  

 

Sammanfattning 

Kriskommunikationsplanen är en del av Vimmerby kommuns plan för 

extraordinär händelse. Planen beskriver hur krisledningsgruppen och 

krisledningsnämnden kommunicerar med hjälp av 

kommunikationsfunktionen vid en extraordinär händelse. Planens mål är att 

genom en tydlig struktur förenkla kommunikationsarbetet vid en 

krissituation eller en extraordinär händelse.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 

kommunikationsplan vid kris och extraordinära händelser.  

Beslutsunderlag 

Kommunikationsplan vid kris och extraordinära händelser. 

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

55653 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 89 

Beslutet skickas till 

Petra Genfors, kommunikationsstrateg 

Ledningsgruppen 

Stefan Larsson, räddningschef 

Håkan Westerback, säkerhetssamordnare 

Jan Erixon, VD, Vimarhem AB 

Torbjörn Swahn, VD, Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

___________________ 
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§ 77 Dnr 2017/000175 001 

Tillfällig fullmäktigeberedning för politisk organisation 
efter valet 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning för den politiska 

organisationen i Vimmerby kommun efter valet 2018 enligt 

föreliggande uppdragsbeskrivning 

att  beredningen maximalt får kosta 150 000 kr, 

att  finansiering sker genom oförutsedda medel. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att  uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av HR-

avdelningen ta fram förslag till bestämmelser om arvoden efter 

valet 2018. 

att  arbetet med framtagande av bestämmelser av arvoden efter 

valet 2018 sker efter att den politiska organisationen är 

fastställd. 

att  göra följande ändring i uppdragsbeskrivningen; Ersättare till 

varje ledamot ska utses. Ersättare har enbart närvarorätt vid 

tjänstgöring. 

 

Sammanfattning 

Vid presidieberedningen 2017-03-13 mellan kommunstyrelsens presidium 

och kommunfullmäktiges presidium lyfte Helen Nilsson (S) frågan om 

behovet av att ha en tillfällig fullmäktigeberedning för att utreda den 

politiska organisationen efter valet 2018.  

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

tillfällig fullmäktigeberedning.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning för den politiska 

organisationen i Vimmerby kommun efter valet 2018 enligt 

föreliggande uppdragsbeskrivning 

att  beredningen maximalt får kosta 150 000 kr, 
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att  finansiering sker genom oförutsedda medel. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att  uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av HR-

avdelningen ta fram förslag till bestämmelser om arvoden efter 

valet 2018. 

att  arbetet med framtagande av bestämmelser av arvoden efter 

valet 2018 sker efter att den politiska organisationen är 

fastställd. 

 

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

har närvarorätt.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag med 

Ingela Nilsson Nachtweijs (C) tilläggsyrkande.  

Beslutsunderlag 

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

Arbetsutskottets beslut 2017-03-14, KSAU § 75 

Uppdragsbeskrivning för organisationsberedningen, Id 55600 

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

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 92 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

___________________ 
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§ 78 Dnr 2017/000122 008 

Nordenmöte 2017 på Island 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  kommunen ska delta i Nordenmötet på Island 2017 

att  delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse deltagare 

att  ge kanslijurist Therese Jigsved i uppdrag att bereda ärendet.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har vänorter i de nordiska länderna och vartannat år är 

det Nordenmöte i något av länderna. År 2015 var Nordenmötet i Vimmerby 

och i år är mötet i Thorlakshöfn på Island. Vimmerby kommun har fått 

inbjudan att delta på vänortsträffen som är onsdagen 5 juli till söndagen 9 

juli 2017.   

Deltagaravgiften är 1500 kr per deltagare och utöver det tillkommer 

reskostnad och hotellkostnad. Det är också möjligt att bo privat hemma hos 

deltagare.  

Av Vimmerby kommuns internationella strategi framgår att kommunen 

deltar i Nordenmöten vartannat år. Kommunstyrelsen ansvarar för ledning 

och samordning av det internationella arbetet i kommunen med stöd av 

tjänstemän.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  kommunen ska delta i Nordenmötet på Island 2017 

att  delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse deltagare   

att  ge kanslijurist Therese Jigsved i uppdrag att bereda ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Information från Föreningen Norden och Torlokshöfn, Id 55417 och Id 

55418 

Tjänsteskrivelse Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-03 Id 56094 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kanslijurist Therese Jigsved 

___________________ 
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§ 79 Dnr 2017/000209 008 

Vänortsarbete med Joniskis 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  kommunen ska delta i Stadens Dag 2017 

att  delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse deltagare 

att  ge kanslijurist Therese Jigsved i uppdrag att bereda ärendet.  

att delegera till kommunstyrelsen arbetsutskott att besluta om 

eventuell ungdomsrepresentation 

 

Sammanfattning 

Vimmerby och Joniskis är sedan 1993 vänorter och under 2016 arrangerade 

Joniskis ett sommarläger för ungdomar med temat ”Youth in action”. Sedan 

många år är det också tradition att ha en kulturfestival ”Stadens Dag” i 

början av juli och Vimmerby brukar få en inbjudan varje år till detta 

evenemang.  

Enligt uppgift från Joniskis planeras ett sommarläger till perioden 2-9 juli 

2017 och Stadens Dag kommer att äga rum 7-9 juli. Vänortsmötet på Island 

äger rum samtidigt som Stadens Dag och därför behöver deltagandet i de här 

mötena samordnas och planeras i tid.  

Av Vimmerby kommuns internationella strategi framgår att 

kommunstyrelsen ansvarar för ledning och samordning av det internationella 

arbetet i kommunen med stöd av tjänstemän. Deltagande sker i första hand 

genom förtroendevalda från fullmäktige eller kommunstyrelsen tillsammans 

med berörd tjänsteman. Fullmäktiges ordförande eller kommunstyrelsens 

ordförande är den som bör representera kommunen i internationella 

sammanhang och vid vänortsbesök. Kostnaden tas inom verksamhet 0305, 

Internationella projekt. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunen ska delta i Stadens Dag 2017 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse deltagare och  

att ge kanslijurist Therese Jigsved i uppdrag att bereda ärendet.  

 

Tomas Peterson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott delegeras 

mandat att besluta om eventuell ungdomsrepresentation  
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag 

tillsammans med Tomas Petersons (M) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 

Information från Joniskis, Id 56102 

Tjänsteskrivelse Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-03 Id 56103 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kanslijurist Therese Jigsved 

 

 

___________________ 
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§ 80 Dnr 2016/000418 009 

Borgerlig vigsel i Vimmerby kommun - rutiner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande rutiner för borgerlig 

vigsel i Vimmerby kommun.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har genom beslut 2017-03-27 infört avgift för borgerlig 

vigsel i Vimmerby kommun samt infört arvode för borgerlig vigselförrättare 

under vissa förutsättningar.  

De vigslar som bokas efter beslutet får betala en avgift om 500 kr exkl 

moms. 

Det har även skett förändringar vad gäller vilka som är utsedda att vara 

borgerliga vigselförrättare. Med anledning av förändringarna behöver nya 

rutiner tas fram.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande rutiner för borgerlig 

vigsel i Vimmerby kommun.   

Beslutsunderlag 

Rutiner för borgerlig vigsel i Vimmerby kommun, Id 56059 

Tjänsteskrivelse Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-03 Id 55978 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 81 Dnr 2016/000613 109 

Motion om förkortad handläggningstid för motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

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

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

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

kommunallagen bör en motion som lämnas in till fullmäktige beredas inom 

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

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

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

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   

Beslutsunderlag 

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

Kommunfullmäktiges beslut KF § 257 2016-11-28 

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

Beslutet skickas till 

Anneli Jacobsson 

 

___________________ 
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§ 82 Dnr 2016/000424 109 

Medborgarförslag om att ge ut ett informationsblad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till 

kommunens nya webbsida som lanseras under andra halvan av 2017.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har inkommit angående utgivande av informationsblad. 

Det bör ges ut ca var fjortonde dag och bör innehålla information om 

evenemang, marknader, uppträdanden, utställningar, konserter mm med 

angivelse om tid och plats.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 

medborgarförslaget med hänvisning till kommunens nya webbsida som 

lanseras under andra halvan av 2017.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Rala Gammelfält, Id 52589. 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 203 2016-09-26 

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, vik. kommunsekreterare, 2016-10-14 Id 

53613  

Arbetsutskottets beslut 2016-10-31 § 236 

Tjänsteskrivelse Petra Genfors, kommunikationsstrateg, 2017-03-13 Id 

55785 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 

Beslutet skickas till 

Rala Gammelfält 

 

___________________ 
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§ 83 Dnr 2017/000120 111 

Remiss angående valkretsindelning inför valet 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen besluta att överlämna följande yttrande till Landstinget i 

Kalmar län; Kommunstyrelsen har inga synpunkter på föreslagen 

valkretsindelning för landstingsfullmäktige Kalmar län.   

 

Sammanfattning 

Landstingsfullmäktige ska senast den 31 oktober 2017 besluta om den 

nuvarande indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid 

landstingsvalet 2018 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av 

länsstyrelsen. 

Landstingsstyrelsen har den 8 februari 2017 beslutat föreslå 

landstingsfullmäktige att nuvarande valkretsindelning och antal mandat i 

valet till landstingsfullmäktige 2018 ska vara oförändrade samt att beslutat 

att skicka frågan om valkretsindelning på remiss till länets kommuner.  

 

Landstingsfullmäktige kommer att fatta beslut om antalet valkretsar vid 2018 

års landstingsval vid sitt sammanträde den 31 maj 2017. Innan dess ska 

kommunerna i länet haft tillfälle att yttra sig.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna följande 

yttrande till Landstinget i Kalmar län; Kommunstyrelsen har inga synpunkter 

på föreslagen valkretsindelning för landstingsfullmäktige Kalmar län.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse, Landstinget Kalmar län, 2017-02-09  

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-03-06 Id 55711 

Beslutet skickas till 

Landstinget Kalmar län 

 

___________________ 
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§ 84 Dnr 2017/000184 014 

Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande 

som sitt eget.  

 

Sammanfattning 

Landstinget har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet tagit fram 

förslag till trafikförsörjningsprogram. Förslaget till kollektivtrafikstrategi 

redovisar mål och visioner för kollektivtrafiken i Kalmar län fram till år 

2025.  

Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram förslag till yttrande över 

kollektivtrafikstrategin.  

Joakim Svensson, trafikadministratör, redogör i ärendet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 

kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt eget.   

Beslutsunderlag 

Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram. Id 55884  

Förslag till Yttrande över regional regionalt trafikförsörjningsprogram 2025, 

Id 55894 

Tjänsteskrivelse Joakim Svensson, trafikadministratör 2017-03-17 Id 55895 

Arbetsutskottets protokoll 2017-03-28 

Beslutet skickas till 

Landstinget i Kalmar län 

Samhällsbyggnadsavdelningen (för kännedom)  

 

 

___________________ 
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§ 85 Dnr 2017/000130 530 

Remiss Kollektivtrafikstrategi 2050. Samhällsstödd 
trafik för funktionella regioner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande 

som sitt eget.  

 

Sammanfattning 

Landstinget har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet tagit fram 

förslag till kollektivtrafikstrategi 2050. Förslaget till kollektivtrafikstrategi 

redovisar den långsiktiga viljeriktningen för kollektivtrafiken i Kalmar län 

fram till år 2050. Fokus i strategin ligger på kollektiva resmöjligheter från 

länet till omkringliggande tillväxtmotorer och det tre storstadsregionerna. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram förslag till yttrande över 

kollektivtrafikstrategin.  

Joakim Svensson, trafikadministratör, redogör i ärendet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 

kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt eget.   

Beslutsunderlag 

Remiss kollektivtrafikstrategi, Id 55511  

Förslag till Yttrande över kollektivtrafikstrategi 2050, Id 55886 

Tjänsteskrivelse Joakim Svensson, trafikadministratör 2017-03-16 Id 55872 

Arbetsutskottets protokoll 2017-03-28 

Beslutet skickas till 

Landstinget i Kalmar län 

Samhällsbyggnadsavdelningen (för kännedom)  

 

 

___________________ 
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§ 86 Dnr 2017/000155 600 

Vård- och omsorgscollege - VO-college i Kalmar län - 
förslag till avtal 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  godkänna förlängning av avtal rörande Vård- och 

omsorgscollege för perioden 2017-12-01- 2022-11-30.  

Att  kostnaden om 43 tkr per år fördelas mellan barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden.  

 

Sammanfattning 

Vid årsskiftet 2014/2015 inleddes en samverkan mellan samtliga Kalmar 

läns kommuner, Landstinget i Kalmar län, Kommunal Sydost och 

Kalmarsunds 

gymnasieförbund för att under kommande tre år gemensamt finansiera 

arbetet med att inrätta ett vård- och omsorgscollege i Kalmar län. Under 

2016 har ett regionalt samt två lokala vård- och omsorgscollege bildats och 

blivit certifierade. Arbetet ligger ca 1,5 år före tidsplanen. I november 2017 

löper nuvarande avtal ut. Den regionala styrgruppen för vård- och 

omsorgscollege Kalmar län har med utgångspunkt i tidigare upprätta 

samverkansavtal arbetat med att ta fram ett förslag till nytt avtal gällande 

finansiering efter november 2017. I nuvarande avtal står landstinget, 

regionförbundet och länets kommuner för vardera en tredjedel av 

finansieringen. 

Den totala kostnaden för samtliga medlemmar uppgår till 600tkr per år. Den 

årliga kostanden för Vimmerby kommun uppgår till 43tkr. Kostnaden för 

nuvarande avtal delas mellan Barn- och utbildningsnämnden och 

Socialnämnden. Förslag är att denna finansieringsmetod fortsätter i samma 

ordning.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  godkänna förlängning av avtal rörande Vård- och 

omsorgscollege för perioden 2017-12-01- 2022-11-30.  

Att  kostnaden om 43 tkr per år fördelas mellan barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-03-21 Id 55914 

Fortsatt arbete med vård- och omsorgscollege Kalmar län, 2017-02-10. 

Protokoll Primärkommunala nämnden 2017-02-02 

 

Beslutet skickas till 

Primärkommunala nämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Ekonomiavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 87 Dnr 2016/000280 040 

Medlemsavgifter Samordningsförbundet i Kalmar Län 
2017-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom den totala medlemsavgiften 

på 16 mnkr förutsatt att majoriteten av övriga medlemmar ställer sig bakom 

densamma.  

 

Sammanfattning 

En förfrågan från Samordningsförbundet i Kalmar län har gått ut till 

medlemmarna gällande en potentiell höjning av den totala medlemsavgiften 

från idag 14 mnkr till 15 eller 16 mnkr. 

För Vimmerby kommuns del innebär det en höjning från 2017 års nivå på ca 

227 tkr till 243 alternativt 259 tkr.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom den 

totala medlemsavgiften på 16 mnkr förutsatt att majoriteten av övriga 

medlemmar ställer sig bakom densamma.    

Beslutsunderlag 

Brev om medlemsavgifter, Samordningsförbundet.  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-03-17 Id 55893 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet i Kalmar län 

Ekonomiavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 88 Dnr 2017/000153 014 

Förlängning av projekt infrastrukturkansliet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  ge kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i uppdrag 

att förlänga Infrastrukturkansliets uppdrag till 2019 i enlighet 

med intentionerna i tjänsteskrivelsen.  

 

Sammanfattning 

Projekttiden för Infrastrukturkansliet går ut den 31 december 2017. 

Styrgruppen, som består av respektive kommunalråd och kommunchef (eller 

motsvande) från de åtta kommunerna, har vid sitt senaste styrgruppsmöte i 

Högsby 2016-11-24 kommit fram till att projektet bör förlängas till 2019-12-

31.  

Förslaget från styrgruppen är att Hultsfreds kommuns Michael Leijonhud får 

fortsatt förtroende som projektledare. För Hultsfreds kommuns räkning 

beräknas projektet fortsatt kunna finansieras inom ramen för befintlig 

budget. Nedan följer en rapport om projektets två perioder samt ett förslag 

till grunder för en tredje period.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att  ge kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i uppdrag 

att förlänga Infrastrukturkansliets uppdrag till 2019 i enlighet 

med intentionerna i tjänsteskrivelsen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Micael Leijonhud, 2016-11-25 

Beslutet skickas till 

Michael Leijonhud 

Carolina Leijonram, kommunchef 

Tomas Peterson (M), kommunalråd 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 89 Dnr 2017/000191 024 

Bestämmelser om ersättning till Styrelseledamöter i av 
Vimmerby Kommun ägda bolag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta uppräkning av arvoden för ledamot i av 

Vimmerby kom-mun ägda bolags styrelser 

Anmälan om jäv 

Claes Wetterström (M) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Förändring av arvoden till styrelseledamot i av kommunen ägda bolag.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta uppräkning av arvoden för ledamot i av 

Vimmerby kom-mun ägda bolags styrelser 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Monica Bergh, HR-chef 2017-03-21 Id 55958 

Bilaga till Bestämmelserna Id 55957 

Beslutet skickas till 

Bolagsstyrelser 

HR-avdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 90 Dnr 2017/000188 002 

Redovisning av delegationsbeslut - kommunstyrelsens 
ordförandes åtgärder 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut 

 

Sammanfattning 

Tomas Peterson (M), kommunstyrelsens ordförande, fattade 2017-03-21 

delegationsbeslut gällande avtal mellan Vimmerby kommun och Krall 

Entertainment AB.  

Avtal har upprättats mellan Vimmerby Kommun och Krall Entertainment 

AB gällande arrangemang Diggiloo som äger rum vid området Ceosvallen 

söndagen den 23 juli 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Överenskommelse mellan Krall Entertainment AB och Vimmerby Kommun, 

2017-03-17, Id 55885 

Delegationsbeslut, Tomas Peterson (M), kommunstyrelsens ordförande, 

2017-03-21 Id 55925    

 

___________________ 
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§ 91 Dnr 2017/000142 345  

Utökning verksamhetsområde vatten och avlopp inom 
fastigheten Nosshult, Vimmerby tätort 

Kommunstyrelsens beslut 

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

kommunfullmäktige besluta 

att  Hela fastigheten Nosshult 1:2 skall fortsättningsvis ingå i 

verksamhetsområdet inom Vimmerby tätort med tillgång till 

vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt 

spillvattenanslutning, 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge 

behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

 

Sammanfattning 

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

en genomgång skett av befintliga verksamhetsområden för VA i kommunen. 

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

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

verksamhetsområdet. 

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

huvudman att vissa justeringar av verksamhetsområdena i kommunen kan 

anses påkallade att genomföra med hänsyn till faktiska omständigheter i de 

enskilda fallen.  

 

Förslag till beslut 

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

kommunfullmäktige besluta 

att  Hela fastigheten Nosshult 1:2 skall fortsättningsvis ingå i 

verksamhetsområdet inom Vimmerby tätort med tillgång till 

vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt 

spillvattenanslutning, 
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att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge 

behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

Beslutsunderlag 

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

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

Arbetsutskottet beslut 2017-02-28 § 83 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 92 Dnr 2017/000142 345 

Utökning verksamhetsområde vatten och avlopp inom 
kvarteret Kompassen, Vimmerby tätort 

Kommunstyrelsens beslut 

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

kommunfullmäktige besluta 

att  Samtliga fastigheter inom kvarteret Kompassen skall ingå i 

verksamhetsområdet för VA i Vimmerby tätort, innefattande 

fastighetsbeteckning Kompassen 1, Kompassen 2, Kompassen 

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

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

Kompassen 12, Kompassen 13 samt Kompassen 14 

att  va-tjänsterna i verksamhetsområdet skall tillgodoses genom en 

allmän va-anläggning så länge behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

 

Sammanfattning 

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

en genomgång skett av befintliga verksamhetsområden för VA i kommunen. 

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

anläggningen utan att dessa införts i det så kallade verksamhetsområdet. 

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

huvudman att vissa justeringar av verksamhetsområdena i kommunen kan 

anses påkallade att genomföra med hänsyn till faktiska omständigheter i de 

enskilda fallen.  

 

Förslag till beslut 

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

kommunfullmäktige besluta 

att  Samtliga fastigheter inom kvarteret Kompassen skall ingå i 

verksamhetsområdet för VA i Vimmerby tätort, innefattande 

fastighetsbeteckning Kompassen 1, Kompassen 2, Kompassen 

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

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

Kompassen 12, Kompassen 13 samt Kompassen 14 
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att  va-tjänsterna i verksamhetsområdet skall tillgodoses genom en 

allmän va-anläggning så länge behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

Beslutsunderlag 

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

55630 

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

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 84 

 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 93 Dnr 2017/000142 345 

Utökning verksamhetsområde vatten och avlopp inom 
Lunden 1, Vimmerby tätort 

Kommunstyrelsens beslut 

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

kommunfullmäktige besluta 

att  Fastigheten Lunden 1 skall ingå i verksamhetsområdet för VA i 

Vimmerby tätort, 

att  va-tjänsterna i verksamhetsområdet skall tillgodoses genom en 

allmän va-anläggning så länge behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

Sammanfattning 

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

en genomgång skett av befintliga verksamhetsområden för VA i kommunen. 

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

anläggningen utan att dessa införts i det så kallade verksamhetsområdet. 

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

huvudman att vissa justeringar av verksamhetsområdena i kommunen kan 

anses påkallade att genomföra med hänsyn till faktiska omständigheter i de 

enskilda fallen.  

 

Förslag till beslut 

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

kommunfullmäktige besluta 

att  Fastigheten Lunden 1 skall ingå i verksamhetsområdet för VA i 

Vimmerby tätort, 

att  va-tjänsterna i verksamhetsområdet skall tillgodoses genom en 

allmän va-anläggning så länge behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

Beslutsunderlag 

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

Id 55629 

Vimmerby Energi och Miljös beslut § 13 2017-02-01 
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2017-04-04 
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Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 85 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 35(46) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94 Dnr 2017/000142 345 

Utökning för verksamhetsområde sanitärt spillvatten 
samt dricksvatten i Södra Vi 

Kommunstyrelsens beslut 

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

kommunfullmäktige besluta 

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

5:13 skall ingå i verksamhetsområdet för Södra Vi samhälle 

med tillgång till vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt 

spillvattenanslutning, 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge 

behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

 

Sammanfattning 

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

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

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

bostadsfastigheter utefter norra sidan av Rumskullavägen vid den södra 

infarten från riksväg 23/34 till samhället. 

Dessa fastigheter ingår för närvarande inte i det kommunala 

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

som försörjs med dricksvatten från det kommunala Va-nätet.  

 

Förslag till beslut 

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

kommunfullmäktige besluta 

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

5:13 skall ingå i verksamhetsområdet för Södra Vi samhälle 

med tillgång till vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt 

spillvattenanslutning, 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge 

behovet finns kvar 
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Sammanträdesdatum 
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att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

Beslutsunderlag 

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

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

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 86 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 37(46) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-04 
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§ 95 Dnr 2017/000142 345 

Utökning för verksamhetsområde sanitärt spillvatten 
samt dricksvatten i Storebro 

Kommunstyrelsens beslut 

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

kommunfullmäktige besluta 

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

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

ingå i verksamhetsområdet inom Storebro samhälle med 

tillgång till vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt 

spillvattenanslutning, 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge 

behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

Sammanfattning 

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

en genomgång skett av befintliga verksamhetsområden för VA i kommunen. 

Översynen visar att det finns obebyggda fastigheter som har tillgång till 

dricksvatten- och spillvattenledningar i gatumark i mycket nära anslutning 

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

införda i verksamhetsområdet. Av denna anledning anser Vimmerby Energi 

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

verksamhetsområdena i kommunen kan anses påkallade att genomföra med 

hänsyn till faktiska omständigheter i de enskilda fallen.  

Förslag till beslut 

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

kommunfullmäktige besluta 

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

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

ingå i verksamhetsområdet inom Storebro samhälle med 

tillgång till vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt 

spillvattenanslutning, 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge 

behovet finns kvar 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 38(46) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-04 
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att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

Beslutsunderlag 

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

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

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 87 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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2017-04-04 
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§ 96 Dnr 2017/000142 345 

Utökning för verksamhetsområde sanitärt spillvatten 
samt dricksvatten i Frödinge 

Kommunstyrelsens beslut 

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

kommunfullmäktige besluta 

att  Fastigheten Frödinge 4:17 skall ingå i verksamhetsområdet 

inom Frödinge samhälle med tillgång till vattentjänsterna 

dricksvattenförsörjning samt spillvattenanslutning, 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge 

behovet finns kvar, samt att 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

aktuellt kommunfullmäktige-beslut vunnit laga kraft.  

 

 

Sammanfattning 

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

en genomgång skett av befintliga verksamhetsområden för VA i kommunen. 

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

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

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

huvudman att vissa justeringar av verksamhetsområdena i kommunen kan 

anses påkallade att genomföra med hänsyn till faktiska omständigheter i de 

enskilda fallen.  

 

Förslag till beslut 

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

kommunfullmäktige besluta 

att  Fastigheten Frödinge 4:17 skall ingå i verksamhetsområdet 

inom Frödinge samhälle med tillgång till vattentjänsterna 

dricksvattenförsörjning samt spillvattenanslutning, 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge 

behovet finns kvar, samt att 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

aktuellt kommunfullmäktige-beslut vunnit laga kraft.  
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Beslutsunderlag 

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

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

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 88 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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2017-04-04 
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§ 97 Dnr 2017/000136 214 

Beställning av planprogram för Västra Vimmerby, del 
av Vimmerby 3:2 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att ge Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att av Miljö och 

byggnadsnämnden, beställa planprogram för västra Vimmerby, 

del av Vimmerby 3:2,  

Att kostnad för framtagande av planprogram 350 tkr ska belasta 

verksamheten för mark och exploatering.  

 

Sammanfattning 

Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna för markanvändning 

och byggnation i Vimmerby tätort väster om Stångån längs Gamla 

Eksjövägen. Området omfattar Vimarvallen, Korka, Trekanten, 

Skillingarum.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att ge Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att av Miljö och 

byggnadsnämnden, beställa planprogram för västra Vimmerby, 

del av Vimmerby 3:2,  

Att kostnad för framtagande av planprogram 350 tkr ska belasta 

verksamheten för mark och exploatering.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef 2017-02-13 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

___________________ 
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§ 98 Dnr 2016/000257 614 

Lunch på Näs - Unga möter beslutsfattare 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen deltar vid lunch på Astrid Lindgrens Näs tillsammans 

med Barnpiloterna och elevråden.  

Beslutsunderlag 

Inbjudan Unga möter beslutsfattare 

 

___________________ 
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§ 99 Dnr 2017/000002 000 

Inbjudningar 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  utse Helen Nilsson (S) att delta vid öppen dialog om kulturplan 

i Kalmar län den 6 april 

att  utse Tomas Peterson (M) att delta vid konferens om hållbar 

regional utveckling den 5 maj 

att  utse Helen Nilsson (S) att delta vid seminarium om samverkan 

med civilsamhället den 15 maj 

 

Sammanfattning 

Tre stycken inbjudningar föreligger: 

 Inbjudan öppen dialog kulturplan Kalmar län, Landstinget Kalmar 

län, Västervik 2017-04-06 

 Inbjudan konferens hållbar regional utveckling, SKL, Stockholm 

2017-05-05 

 Inbjudan seminarium samverkan med civilsamhället, SKL, 

Stockholm 2017-05-15        

Beslutsunderlag 

Inbjudan öppen dialog kulturplan Kalmar län, Landstinget Kalmar län 

Inbjudan konferens hållbar regional utveckling, SKL 

Inbjudan seminarium samverkan med civilsamhället, SKL       

Beslutet skickas till 

Tomas Peterson (M) 

Helen Nilsson (S) 

Liselott Frejd, administratör      

 

___________________ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr 2017/000001 000 

Meddelanden 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger följande meddelande till handlingarna 

 

Arbetsutskottets protokoll 2017-03-28 

Arbetsutskottets protokoll 2017-03-14 

Tjänsteanteckning, uppdrag att ta emot sommarjobbare vid renovering 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-22 § 39 

Primärkommunala nämndens protokoll för februari och mars 

ITSAM direktionens protokoll 2017-03-02 

Vimarhems protokoll 2016-12-13 

 

 

___________________ 
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§ 102 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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§ 101 Dnr 2017/000190 043 

Årsredovisning 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

kommunens årsredovisning för 2016.  

 

Sammanfattning 

Årsredovisningen 2016 för kommunen innehåller utöver kommunens resultat 

även en samman-ställd redovisning för kommunkoncernen. Övergripande 

mål följs upp och väsentliga händelser beskriv. 

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

33,3 mnkr.  

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

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

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

återställt. 

Årsredovisningen kommer att kompletteras med revisionsberättelse från 

kommunens revisorer till behandling i kommunfullmäktige. 

 

Vid dagens sammanträde presenteras årsredovisning för 2016. Presentation 

görs av Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, 

Miljö- och byggnadsnämnden, Valnämnden, Överförmynderiet samt 

kommunens bolag Vimarhem AB och Vimmerby Energi och Miljö AB. 

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

Förvaltnings- och avdelningschefer redogör för respektive verksamhet. 

Nämndsordförande och controllers närvarar.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

kommunens årsredovisning för 2016.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016 Id 55937 

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

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 97 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen (för vidare distribution och publicering)  

___________________ 


