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2019-10-08 
 

 

  
 
Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 8 oktober 2019 kl 09:00-17:00 

Ajournering: 09:05-09:30; 09:55-10:02; 10:40-10:45; lunch 12:00-13:30; 15:30-15:50 

Beslutande Ledamöter 
Ingela Nilsson Nachtweij (C), ordförande, § 271-274; § 277-307 
(09:00-15:50); Tomas Peterson (M) ersätter under § 275-276 
Niklas Gustafsson (M), 1:e vice ordförande, § 275-276 
Helen Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
Anna Svensson (C) Jakob Käll (C) 
Erik Paulsson (C), § 271-279; § 287-301; § 280 lämnar under 
ärendets gång (09:00-13:50); Eva Svensson (C), § 282-286; § 
302-307 (14:00-17:00) 
Bo Svensson (C) 
Ola Gustafsson (KD) 
Peter Högberg (S) 
Daniel Nestor (S) 
Lars Johansson (V) 
Emil Larsson (SD) 

 

 Ersättare 
Peter Andrae (M) 
Tomas Peterson (M); § 271-274; § 277-307 
Eva Berglund (S) 
Eva Svensson (C) § 271-280; § 287-301 
Peter Karlsson (C) 
Torbjörn Sandberg (KD) 
Lis-Astrid Andersson (S) 
Kenneth Björklund (S) 
Peter Fjällgård (V) 
Petra Anemyr (SD), § 271-274; § 277-279, § 287-301 (09:00-
12:00) 

 

Övriga närvarande § 271-307 Marie Halldén, t f kommunchef; Michael Ekström, 
sekreterare kommunstyrelsen; Leif Larsson, kommunfull-
mäktiges ordförande 
§ 271-274; 277-279, 287-301 Gudrun Brunegård, 
kommunfullmäktiges 1 vice ordf (09:00-12:00) 
§ 274 Andreas Horste, gatuchef; Peter Olson, kommunjurist 
§ 277-281 Mattias Karlsson, ekonomichef 
§ 278 Ola Karlsson, barn- och utbildningschef; Lars Sandberg, 
ordf socialnämnden; Anette Nilsson, socialchef; Gunilla 
Andersson, ekonomiavdelningen 
§ 281-282 Miklós Hatházi, samhällsbyggnadschef 
§ 286 Joakim Svensson, samhällsbyggnadsavdelningen 
 

 

Protokolljusterare Lars Johansson (V) 

Justeringens plats och tid Stadshuset i Vimmerby  

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 271-307 

 Michael Ekström  

 Ordförande 
  

 Ingela Nilsson Nachtweij  

Protokolljusterare 
  

 Lars Johansson (V)   
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 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-10-08 

Datum då anslaget sätts upp "[Datum, anslaget sätts upp]"  Datum då anslaget tas ned "[Datum, anslaget tas ned]"  

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Michael Ekström  
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 § 271 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lars Johansson (V) till att jämte ordförande justera 

dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 272 Dnr 2019/000190 006 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen efter följande justeringar: 
 

 ärende fyra och fem (§ 275 och 276) behandlas som sista ärenden under 

mötet 
 

 ärende fem (§276) ska vara beslutsärende     
 

 

___________________ 
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§ 273 Dnr 2019/000515 00 

Beslut om att KF:s presidium deltar i sammanträdet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att KF:s presidium deltar i sammanträdet.  

 

___________________ 
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§ 274 Dnr 2019/000530 002 

Delegation för avtal beträffande Karlbergsfastigheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till samhällsbyggnadsutskottet att 

besluta om samarbetsavtal med Skobes Bil Öst AB om framtagande av 

provtagningsplan och utförande av miljötekniska undersökningar gällande 

fastigheten Storken 18 (”Karlbergsfastigheten”).  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Peter Olson, kommunjurist 

 

___________________ 
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§ 275 Dnr 2019/000024 101 

Kommundirektören informerar 

Sammanfattning 

Marie Halldén redogör i sin egenskap av HR-chef för rådande arbetsmiljö-

situation och framför allt för vad som gäller i frågan om politikens arbets-

miljöansvar. Kommunstyrelsens ledamöter fick varsitt exemplar av boken 

”Arbetsmiljö 2019, Aktuella författningar 1 januari 2019”. 

  

Jäv 

Kommunstyrelsens ordförande anmäler jäv, lämnar över ordförandeskapet 

till Niklas Gustafsson (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, och 

lämnar därefter mötet. 

 

 

___________________ 
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§ 276 Dnr 2019/000523 000 

Rapport angående arbetet med aktivitetsplan 
beträffande arbetsmiljösituationen i Stadshuset 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet behandlas som sista ärende under sammanträdet.  

 

Med stöd av Arbetsmiljölagen, kap 3, §§ 1-2 beslutar en enig kommun-

styrelse i enlighet med den särskilda arbetsgruppens* förslag i det akuta 

skedet att 
 

1. varje kontakt (nuvarande kommunstyrelsens ordförandes) med 

medarbetare kan ske först efter samråd med kommundirektören (fr o m 

2019-10-08)  
 

2. vid möten ska varken medarbetare eller kommunstyrelsens ordförande 

delta ensamma (fr o m 2019-10-08)  
 

3. ge arbetsgruppen i uppdrag att inom 14 dagar ta fram en handlingsplan, 

beslut om dess åtgärder samt fortlöpande revidera handlingsplanen, 
 

4. arbetsmiljö ska vara en stående punkt på kommunstyrelsen (fr o m 

2019-10-08)  

   

* Enligt kommunstyrelsens beslut 2019-09-30 består arbetsgruppen av 

”kommunstyrelsens arbetsutskotts presidium exklusive Ingela Nilsson 

Nachtweij (C), dvs Niklas Gustafsson (M) och Helen Nilsson (S) samt Jakob 

Käll (C); HR-chef Marie Halldén samt två avdelningschefer från kommun-

styrelseförvaltningen”. Därtill ingår Tony Söder, huvudskyddsombud från 

Vision i arbetsgruppen.   

 

Jäv 

Kommunstyrelsens ordförande deltar inte i ärendet. Se § 275! 

 

___________________    
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§ 277 Dnr 2019/000475 007 

Intern kontroll 2018/2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner 
 

1. uppföljning av interna kontrollområden år 2018 
 

2. förslag på interna kontrollområden 2019   

 

Sammanfattning 

Sammanställningen av uppföljningen av kontrollpunkterna för 2018 är gjord 

för hela kommunen.  

 

Bilaga 1 avser uppföljning år 2018.  

 

Bilaga 2 avser förslag på kontrollmål för år 2019.  

 

Barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens dokument har varit 

uppe i respektive nämnd.  

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning intern kontroll 2018 samt förslag till beslut 

Bilaga 1: Uppföljning intern kontroll 2018  

Bilaga 2: Intern kontroll 2019 hela kommunen 

 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 278 Dnr 2019/000204 019 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av nämnder och 
bolag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner 
 

1. redovisning av åtgärder angående budget 2019 barn- och utbildnings-

nämnden, socialnämnden samt kommunstyrelseförvaltningen 
 

2. återrapportering angående budget 2020 från barn- och 

utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelseförvaltningen 

 

Sammanfattning 

Ola Karlsson, barn- och utbildningschef, Anette Nilsson, socialchef och 

Mattas Karlsson, ekonomichef redogör för läget beträffande barn- och 

utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunstyrelse-

förvaltningen med avseende på återstoden av 2019 inklusive en framåtblick 

mot budget 2020. 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens prognos för helåret pekat på ett 

underskott på 11 mkr för 2019, vilket dock är en liten förbättring sedan den 

rapport som lämnades i juni.  
 

Socialförvaltningens prognos för årsslutet landar på ett underskott på drygt 

15 mkr, något bättre än tidigare, främst beroende på intäktssidan. 
 

Kommunstyrelseförvaltningen ser ut att kunna nå budget totalt, även om 

samhällsbyggnadsavdelningen kommer att göra ett underskott på ca fyra 

mkr. 
 

Såväl barn- och utbildningsförvaltningen som socialförvaltningen arbetar på 

utifrån de åtgärder som presenterades för kommunstyrelsen i juni. Effekter 

uppstår efter hand, men de stora effekterna bedöms uppstå först under 2020.      
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-09-03 § 233 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av 

nämnder och bolag 

Budgetuppföljning maj 2019 uppdaterad 

Protokollsutdrag 2019-06-18 § 316 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av 

nämnder och bolag 

Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning maj 2019 

Protokollsutdrag 2019-06-04 § 189 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av 

nämnder och bolag 

Tjänsteskrivelse åtgärdsplan 2019 BUN 

BUN Protokollsutdrag 2019-05-22 § 93 Åtgärdsplan budget 2019 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 294 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av 

nämnder och bolag 

SN Komplettering underlag, Redovisning till kommunstyrelsen av de 

åtgärder som planeras för att komma tillrätta med det prognosticerade 

underskottet för 2019 

SN Handlingar, Redovisning till kommunstyrelsen av de åtgärder som 

planeras för att komma tillrätta med det prognosticerade underskottet för 

2019 

Protokollsutdrag 2019-05-07 § 150 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av 

nämnder och bolag 

Protokollsutdrag 2019-04-23 § 85 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av 

nämnder och bolag 

Protokollsutdrag 2019-03-19 § 63 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av 

nämnder och bolag 

 
Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

___________________ 
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§ 279 Dnr 2019/000505 043 

Delårsrapport 2019 (2019-08-31) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunens 

delårsrapport per 2019-08-31.  

 

Sammanfattning 

Delårsrapporten 2019-08-31 för kommunen innehåller utöver kommunens 

resultat även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Över-

gripande mål följs upp och väsentliga händelser beskrivs. 
 

Resultatet 2019-08-31 för kommunen blev +33,5 mnkr och för kommun-

koncernen +44,8 mnkr.  
 

Nämndernas utfall jämfört med budgeten 2019-08-31 blev +12,7 mnkr.  
 

Prognosen till årets slut visar ett resultat på +8,4 mnkr för Vimmerby 

kommun. Jämfört med budget är detta en negativ avvikelse på 10,8 mnkr.   
 

Till årets slut beräknas nettoinvesteringarna uppgå till 80,3 mnkr. I för-

hållande till 2019 års investeringsbudget på 80,0 mnkr är detta en ökning 

med 0,3 mnkr. 
 

Delårsrapporten kommer att kompletteras med revisionsberättelse från 

kommunens revisorer.  

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2019-08-31, Diarienummer 2019/000505, Id 68030 

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2019 

Barn- och Utbildningsnämnd § 136 budgetuppföljning augusti 

Socialnämnden § 94 budgetuppföljning augusti 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

___________________    
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§ 280 Dnr 2019/000528 000 

Lunch på Fabriken: Unga möter beslutsfattare 

Sammanfattning 

I samband med lunchen träffar delar av kommunstyrelsens ledamöter och 

ersättare elevråden från grundskolans högstadium samt gymnasiet för att ta 

del av och besvara frågor.  
 

Följande frågor hade formulerats på förhand: 

 

Kollektivtrafik 

 Är det möjligt att få fler bussavgångar? 

 Är det möjligt att ändra reglerna för vilka elever som får busskort?  

 Fler bussar måste sättas in till flertalet orter 

 problem när de inte får parkeringsplats och inte tillräckligt med bussar åker 

 buss 85,87,78,581, en till buss från Hultsfred på morgonen 

 

Fritid 

 Skulle kulturskolans verksamhet kunna utvecklas? Hur då? Är ni beredda att ge 
ekonomisk stöttning? 

 Hur går det med kommunikationsverktyget mellan politiker och ungdomar? App? 
Hemsida? 

 Hur kan skolungdomar som inte är med i elevrådet får kontakt med politikerna? Kan 
politikerna komma till skolan och informera om vad de gör och jobbar med. 

 Fler konstgräsplaner på Ceos 

 Renovering av Ryttargården. 

 Samarbete med Hultsfred Musikskola så man kan spela här i Vimmerby. 

 Man vill ha gymnastiktrupp i Vimmerby. 

 

Kost 

 Kött och mer protein till vissa rätter 

 

Miljö och bygg 

 Ventilationen behöver bli bättre, omöjligt att öppna fönster (F huset) 
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Gata/Park 

 Fler parkeringsplatser/tillgång åt oss elever 

 

Nya skolan 

 Hur går det med arbetet angående nya skolan? 

 Vart ska den ligga? Hur blir det med avstånd från elever som bor i Vimerby? Hur blir 
det med skolskjuts? 

 Vad finns det för fördelar angående ny skola? 

 Kommer lärare och elever får vara delaktiga i utredningen om en ny skola? 

 Hur blir det om man inte trivs på den nya skolan och vill byta? 

 

Vår nuvarande skola 

Vimarskolan 

 Vad innebär det för oss i Vimmerby att ITSAM har flyttat? 

 Varför är vi med i ITSAM om det kostar så mycket? 

 

Astrid Lindgrens skola 

 När kommer alla få skoldatorer? Direkt efter jul? 

 Bättre skolgård för högstadiet. 

 Nya elevskåp. 

 

Gymnasiet 

 Rökrutorna måste flyttas längre från skolan eller eventuellt tas bort helt. 

 Andra bänkar, kolla över stolar och bord.  

___________________ 
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§ 281 Dnr 2019/000203 041 

Budget kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningens budget diskuteras liksom behovet av tydliga 

politiska prioriteringar. 
 

De ökande sjukskrivningstalen och det utökade ansvaret för civilförsvars-

frågor som kommer att komma från regeringen nämns som två särskilt 

framträdande utmaningar inför 2020. 
 

Förvaltningsledningen har den 7 okt, inför slutförandet av kommunstyrelse-

förvaltningens förslag till budget, tagit del av politikens vägledning. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-22 bereder frågan inför 

kommunstyrelsens beslut 2019-10-29.       

 

___________________ 
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§ 282 Dnr 2019/000496 04 

Tidigareläggning av investeringar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att delar av nedanstående investeringsprojekt till 

ett sammanlagt värde av 7 860 tkr ska tidigareläggas 
 

1. Asfalteringsprogram  1 000 tkr 
2. Utbyggnad Vidala  600 tkr 
3. Utbyggnad Södra Vi förskola  500 tkr 
4. Storebro kök, utredning  500 tkr 
5. Södra Vi kök, utredning  500 tkr 
6. Ombyggnad brandstation  3 500 tkr 
7. Motionsspår nya lampor  300 tkr 
8. CEOS, del av staket, belysning, beläggning  700 tkr 
9. CEOS, entré  260 tkr 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ansvarar för att investeringarna som omfattas av den 

beslutade investeringsramen för 2019 ska i möjligaste mån genomföras.  
 

Prognosen för genomförande av investeringsprojekt för 2019 uppgår till ett 

sammanlagt värde av 70 750 tkr. Enligt framlagt förslag kommer delvis eller 

till sin helhet nio projekt att beröras till ett sammanlagt värde av 7 860 tkr.  
 

Finansiering 

Finansiering ska ske med likvida medel inom beslutad investeringsram för 

2019 på 80 mkr.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-10 

Investeringsförslag 2020 2019-09-09 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

___________________    
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§ 283 Dnr 2019/000487 04 

Oplanerade investeringar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inom ramen för beslutad investeringsram på 

80 000 tkr godkänna nedanstående oplanerade, akuta investeringar och ge 

uppdrag till igångsättning och genomförande under pågående budgetår 2019.  

1. Paviljonger  400 tkr 
2. Rådhuset, ventilation  990 tkr 
Total 1 390 tkr 
   

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ansvarar för att investeringarna som omfattas av den 

beslutade investeringsramen för 2019 ska i möjligaste mån genomföras.  
 

Prognosen för genomförande av investeringsprojekt för 2019 uppgår till ett 

sammanlagt värde av 70 750 tkr. Enligt framlagt förslag tillkommer de 

ovannämnda investeringarna med ett sammanlagt värde av 1 390 tkr och ska 

genomföras under pågående budgetår 2019.  
 

Finansiering 

Finansiering ska ske med likvida medel inom beslutad investeringsram för 

2019 på 80 mkr.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-10 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 284 Dnr 2019/000362 058 

Investering av kommunikationsutrustning till 
driftenheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. gatukontoret investerar i ny kommunikationsutrustning och ersätter den 

gamla från 1989 
 

2. investeringen på 215 tkr tas från investeringsposten särskilda arbeten.  

 

Sammanfattning 

Behovet av en ny kommunikationsutrustning till gatukontoret har länge varit 

stort. Det gamla systemet är från 80-talet och bygger på gammal teknik som 

är dyr i drift; licenser och årlig service. Ett nytt system med modern teknik 

innebär sänkta driftkostnader (ca 16-40 tkr per år), högre driftsäkerhet och 

bättre arbetsmiljö för vår personal.  
 

Situationen idag är varken kostnadseffektiv eller säker för våra driftarbetare 

på gatukontoret. Vi kan sänka våra driftkostnader och säkerhetsställa 

funktionen samtidigt som vi ökar arbetsmiljön. 
 

Kommunikationsutrustningen kostar 215 tkr och finansieras genom 

investeringen Särskilda arbeten.  

 
Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2019-08-20 § 75 Investering av kommunikations-

utrustning till Driftenheten 

Tjänsteskrivelse, Id 67288 

 
Beslutet skickas till 

Gatukontoret 

Ekonomiavdelningen 

___________________ 
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§ 285 Dnr 2019/000325 049 

Redovisning av oförutsedda medel 

Sammanfattning 

Per 2019-10-02 återstår 353 313 kr av kommunstyrelsens budget för 

oförutsett.  

 

___________________ 
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§ 286 Dnr 2019/000372 019 

Remiss - Handlingsplan för transportinfrastruktur i 
Kalmar län 2020-2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att yttrande över handlingsplan för transportinfra-

struktur ska lämnas i enlighet med framtaget förslag efter att de delar som 

refererar till Bromma flygplats tagits bort.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har från Region Kalmar län fått förslag till handlings-

program för transportinfrastruktur i Kalmar län 2020-2025 för yttrande.  
 

Vimmerby kommun lämnade i maj 2019 i ett förhandsyttrande synpunkter 

på det förslag till handlingsprogram som då presenterades för kommunerna.  
 

Region Kalmar län har i förslaget till handlingsplan tagit hänsyn till några av 

kommunens tidigare synpunkter, men Vimmerby kommun vill ändå lämna 

följande synpunkter och kommentarer. 

 

Förslag till yttrande 

Syfte 

Syftet med handlingsplanen är att en gemensam prioritering för hela länet 

ska leda till ett bättre utfall i den nationella fördelningen av medel till 

infrastrukturprojekt, samt att även vara en prioritetsordning i samarbetet i 

regionsamverkan Sydsverige och med Östergötland.  
 

Handlingsplanens syfte har förtydligats vilket Vimmerby kommun tycker är 

bra. Det är av stor vikt att regionen arbetar för att så stor del som möjligt av 

de nationella medlen för infrastruktursatsningar hamnar i Region Kalmar och 

att de medel till infrastrukturåtgärder som regionen själv beslutar över ska 

öka eller åtminstone vara oförändrade.  
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Järnvägstrafik 

Även om Kalmar är ett viktigt interregionalt nav för transporter. Så är 

Linköping och Jönköping/Nässjö viktiga nav för den norra länsdelen.  

Det är därför glädjande att önskemålet om diskussioner med Östergötland 

och region Jönköping kring utvecklad tågtrafik kommit med som en 

aktivitet.  
 

Dock är det önskvärt att aktiviteten tidigareläggs till 2020. Regionen måste 

jobba för/tillsammans med dessa regioner också för att kunna utveckla länets 

järnvägstrafik och för att få bredare stöd gentemot staten om satsningar på 

Stångådalsbanan. 

 

Vägar 

Riksväg 23/34 är en viktig länk genom norra/inre delen länet. Denna länk 

måste prioriteras högre. Som aktivitet under 2022/2023 finns överenskom-

melse med Östergötland om åtgärder på sträckan Kisa – Vimmerby med. 

Vimmerby kommun önskar att denna aktivitet tidigareläggs. 
 

Sträckan Hultsfred-Vimmerby av riksväg 23/34 föreslås finnas med som en 

åtgärd i den regionala transportplanen. Dock har tidpunkten prioriterats ned 

och föreslås komma med i den regionala transportplanen 2026-2037 i stället 

för som tidigare föreslagits 2022-2033. Vimmerby kommun anser att 

vägsträckan bör ligga kvar i planen för 2022-2033.  

 

Flygplatser 

Till målbilden har lagts till att norra länsdelen ska ha en bra koppling till 

flygplatsen i Linköping.  
 

Vimmerby kommun håller fast vid att Region Kalmar ska arbeta för snabba 

direkta tågförbindelser Kalmar-Stockholm via Stångådalsbanan i stället för 

att aktivt verka för en utveckling av Bromma flygplats. 
 

En satsning på direkt tågtrafik kommer en större del av länet till gagn, då 

även kommunerna i norra delen av länet kan få nytta av direkta 

järnvägsförbindelser.   
 

Målbilden där norra delen av länet hänvisas till Linköpings flygplats kan 

visa på en splittrad region, att norra och södra delen av länet har olika mål. 

 

Prioritering   

Det är bra att det i handlingsprogrammet föreslås vilka inriktningar regionen 

ska prioritera i sitt arbete såväl gentemot nationell transportplan som i 

arbetet med kommande regional transportplan. 
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Vimmerby kommun vill utifrån de synpunkter som lämnats ovan lyfta fram 

åtgärder på Stångådalsbanan samt riksväg 23/34 som de viktigaste inte bara 

för Vimmerby, utan även för länets övriga inlandskommuner.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samhällsbyggnadsavdelningens 

förslag till remissvar.  

 

Beslutsgång 

Bo Svensson (C) yrkar på bifall till förslaget till yttrande med tillägget att de 

delar som refererar till Bromma flygplats ska strykas. 
 

Ordförande ställer förslaget till yttrande i sin ursprungliga form mot Bo 

Svenssons förslag och finner att kommunstyrelsen enhälligt bifaller Bo 

Svenssons förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Yttrande (förslag) Handlingsplan för transportinfrastruktur 

Remiss - Handlingsplan för transportinfrastruktur i Kalmar län 2020-2025 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Region Kalmar län 

 

___________________ 
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§ 287 Dnr 2019/000455  

Fordons- och resepolicy för Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens 

förslag, att  
 

1. remittera förslaget till nämnder och bolag 
 

2. svar ska ha inkommit senast 2020-01-31 

 

Sammanfattning 

Nuvarande styrdokument i kommunen som rör fordon och resande är ålder-

stigna. Uppdatering av dessa styrdokument föreslås och syftar till att de 

fordon som kommunen använder ska främja minimerad miljöpåverkan, hög 

trafiksäkerhet och god ekonomi. Policyn vänder sig till kommunkoncernen 

innefattandes kommunala bolag, nämnder och förvaltningar och därigenom 

alla typer av transporter inom till exempel motorfordon, cyklar, entrepre-

nader och leveranser. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens fordon och resande ska understödja delmålet om klimatneutrala 

resor och transporter inom strävan mot en fossilbränslefri region. 
 

Fordons- och resepolicyn omfattar upphandling av transport, entreprenader 

och varuleveranser, cyklar samt utrustningsspecifikation för person- och lätta 

transportfordon.  
 

Beslutsunderlag 

§ 128 miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2019-08-21 

Förslag till Fordons- och resepolicy 

KSAU VBY Tjänsteskrivelse remiss 

 

Beslutet skickas till 

Nämnder och bolag 

___________________    
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§ 288 Dnr 2019/000294 311 

Förbud mot motordriven fordonstrafik på 
Båtsmansbacken 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förbjuda motordrivet fordon att köra på 

Båtsmansbacken.  

 

Sammanfattning 

Boende på Båtsmansbacken har hört av sig till trafikingenjören om att det 

varje år kör in obehöriga fordon på Båtsmansbacken. Båtsmansbacken är ett 

kulturarv och husen där är gamla båtsmansstugor. Ägarna till huset har fått 

sina fasader upprivna av backspeglar. 
 

2018 sattes det upp förbud för breda fordon som överstiger 2,5 m. De boende  

på Båtsmansbacken är fortfarande oroliga för obehörig trafik som trafikerar 

gatan.  
 

Inga yttranden har inkommit 
 

Samhällsbyggnadsavdelningen anser att ytterligare en åtgärd krävs för att 

förebygga förstörelse av byggnaderna på Båtsmansbacken. Detta genom att 

förbjuda motordriven fordonstrafik på Båtmansbacken.  
 

Ingen finansiering behövs.  

 
Beslutsunderlag 

Föreslagen LTF enligt ID 65918 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 289 Dnr 2019/000071 23 

Etablering av storbildsskärmar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera frågan till samhällsbyggnads-

avdelningen med önskan om svar på följande frågor: 
 

1. Hur ser det ut i närliggande kommuner, t.ex. "trästaden" Eksjö? 
 

2. I början av diskussionerna i detta ärende diskuterades möjligheten att 

inkludera samhällsinformation i de digitala skyltarna, har denna fråga 

tappats bort? Eller saknas juridisk möjlighet till krav på inkludering av 

samhällsinformation vid skyltning placerad på privat mark? 
 

3. I ärendet saknas också vilka synpunkter som inkommit utifrån 

gestaltningsprogrammet "Vackra Vimmerby". 

 

Sammanfattning 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till samhällsbyggnadsavdelningen att 

utreda möjligheten till etablering av storbildsskärmar i Vimmerby, med 

hänsyn till Vackra Vimmerby och Vimmerby kommuns skyltpolicy.  

 

Bakgrund 

Intressenten önskar få arrendera en yta på ca 20 m2 för etablering av stor-

bildsskärmar i området. Intressenten kontaktade kommunen i slutet av 2018 

för att undersöka möjlighet att förvärva en plats för etablering av storbildss-

kärmar med reklamplatser.  

 

Aktuell situation 

Idag finns inget liknande inom Vimmerby kommun. 

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Efter remissomgång är förslaget för uppdatering av skyltpolicyn enligt bilaga 

ID 65915 Tillägg till riktlinjer - Vimmerby kommuns skyltpolicy. 
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Finansiering 

Ingen särskild finansiering krävs 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringarna i skyltpolicyn för möjlig 

etablering av storbildsskärmar i Vimmerby kommun.  

 

Beslutsgång 

Lars Johansson (V) yrkar avslag på förslaget. 
 

Erik Paulsson (C) yrkar på återremiss av frågan till samhällsbyggnads-

avdelningen med önskan om svar på följande frågor: 
 

1. Hur ser det ut i närliggande kommuner, t.ex. "trästaden" Eksjö? 
 

2. I början av diskussionerna i detta ärende diskuterades möjligheten att 

inkludera samhällsinformation i de digitala skyltarna, har denna fråga 

tappats bort? Eller saknas juridisk möjlighet till krav på inkludering av 

samhällsinformation vid skyltning placerad på privat mark? 
 

3. I ärendet saknas också vilka synpunkter som inkommit utifrån 

gestaltningsprogrammet "Vackra Vimmerby"   

 

Efter ajournering ställer ordföranden frågan om ärendet ska avgöras idag mot 

Erik Paulssons yrkande på återremiss och finner att kommunstyrelsen 

bifaller Erik Paulssons yrkande.  
 
Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2019-10-01 § 83 Etablering av Storbildsskärmar 

ID 65916 Tjänsteskrivelse storbildskärmar efter remissomgång 

ID 65915 Tillägg till riktlinjer- Vimmerby kommuns skyltpolicy  

Svenskbilprovning (karta) 

Protokollsutdrag 2019-02-05 § 40 Etablering av Storbildsskärmar 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

___________________    
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§ 290 Dnr 2012/000326 140 

Taxa för tomter på Krönsmon 

Kommunstyrelsens beslut 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

1. sätta taxan för tomtpris på industriområde Krönsmon till 130 kr/m2 
 

2. sänkningen gäller till och med 2020-12-31.  

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade i början av 2018 att tillfälligt sätta ned tomt-

taxan för Krönsmon till 130 kr per kvadratmeter. Sänkningen gällde till och 

med 2018-12-31. 

 

Aktuell situation 

Då den planerade infarten till Krönsmon försenats så uteblev effekten av 

tidigare nedsänkning av taxan. Den planerade infarten är nu på gång under 

2020 varvid frågan om sänkt taxa återigen blivit aktuell. Nuvarande taxa är 

175 kr per kvm. 

 

Bedömning 

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att en sänkning av taxan för tomt-

pris vore fördelaktig för att få igång etablering vid området. 
  

Sänkningen gäller till och med 2020-12-31. Vid årets slut ska en utvärdering 

göras för att avgöra om sänkningen ska förlängas eller återgå till nuvarande 

pris på 175 kr per kvm.  

 

Finansiering 

En sänkning på 45 kronor till 130 kronor innebär en värdeförändring på 

drygt 8 mnkr som kommunen redan har skrivit av.  
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Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2019-10-01 § 89 Tomträttsavtal samt taxa på tomter 

på Krönsmon och Ceos 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29 § 14 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 291 Dnr 2019/000482 009 

Reglemente för Överförmyndare i Samverkan ÖVIS från 
och med 2020-01-01 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget 

till nytt Reglemente för Överförmyndare i Samverkan (ÖVIS) (Id 67790) att 

gälla från och med 2020-01-01.  

 

Sammanfattning 

Överförmyndaren i kommunerna Vimmerby, Åtvidaberg, Kinda och Ydre 

samverkar genom avtal, på det sättet att Vimmerby kommun utför överför-

myndarverksamheten för alla fyra kommuner. Verksamheten heter Överför-

myndare i Samverkan (ÖVIS). 

 

Kommunstyrelseförvaltningen i Vimmerby kommun har nu tagit fram ett 

förslag till nytt reglemente för ÖVIS. Det nya förslaget innehåller utökat 

uppdrag angående bland annat långsiktig planering och strategisk utveckling 

av verksamheten.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 366 

Reglemente för Överförmyndare i Samverkan ÖVIS från och med 2020-01-

01 

Tjänsteskrivelse - Reglemente för Överförmyndare i Samverkan ÖVIS från 

och med 2020-01-01 

Reglemente för Överförmyndare i Samverkan ÖVIS från och med 2020-01-

01, Id 67790 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________    
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§ 292 Dnr 2019/000489 106 

ITSAM - grundanslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderat 

förslag och tillstyrka att fördelningsprincipen för grundanslag utifrån befolk-

ningsunderlag ska börja gälla från halvårsskiftet 2019.  

 

Sammanfattning 

ITSAM:s direktion har beslutat att anta ändring av Itsam-avtalet punkt 5.1 

avseende fördelning av grundanslag så att fördelningen av grundersättning 

per medlemskommun ska utgå från befolkningsmängd. Direktionen föreslår 

medlemskommunerna att göra detsamma, då en ändring av Itsam-avtalet 

kräver att samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige godkänner 

reviderat förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 368 ITSAM 

– grundanslag 

2019-08-21-protokoll-kommunstyrelsen Åtvidaberg - om ITSAM 

grundanslag 

Protokoll ITSAM:s direktion 2019-04-30 

ITSAM-avtalet-2012-07-01 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 293 Dnr 2019/000251  

ITSAM - revidering av förbundsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den föreslagna 

ändringen av förbundsordningen för Kommunalförbundet ITSAM.  

 

Sammanfattning 

ITSAM:s direktion beslutade 2019-02-26 att anta föreslagna ändringar i 

förbundsordningen vad som avser § 9 i nuvarande förbundsordning. Den 

föreslagna ändringen är en harmonisering med kommunallagen, då dagens 

förbundsordning utgår ifrån en fysisk anslagstavla.  

 

De föreslagna texten i § 9: 
 

§ 9. Förbundets anslagstavla.  

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering samt 

övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets digitala anslagstavla. 

Kungörelse om det sammanträde vid vilket budgeten skall antas, skall 

dessutom anslås på varje medlems digitala anslagstavla.  

 

Medlemskommunerna ansvarar för att anslag vid vilket budget skall antas 

anslås i laga ordning. 
 

För att en ändring i förbundsordningen ska kunna gå igenom krävs det att 

samtliga medlemmar kommunfullmäktige antar den föreslagna ändringen 

 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 369 Ny 

lydelse samt revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet ITSAM 

E-post, Ny lydelse samt revidering av förbundsordning för 

kommunalförbundet Itsam 

Beslut-201800056-ITSITSAM-§ 7 
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Ny lydelse samt revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet 

ITSAM 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 294 Dnr 2019/000217 109 

Motioner som inte avgjorts år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreliggande 

sammanställning av motioner som inte avgjorts per 2019-09-16.  

 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej slutförda motioner 

redovisas för fullmäktige i april och oktober. Kommunstyrelseförvaltningen 

har tagit fram en sammanställning av motioner som inte avgjorts per 2019-

09-16.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 378 

Motioner som inte avgjorts år 2019 

Tjänsteskrivelse - Motioner som inte avgjorts per 2019-09-16 

Motioner som inte avgjorts per 2019-09-16 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 295 Dnr 2019/000216 109 

Medborgarförslag som inte avgjorts år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna föreliggande sammanställning av 

medborgarförslag som inte avgjorts per 2019-09-16.  

 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej avgjorda medborgarförslag 

redovisas för fullmäktige i april och oktober. Kommunstyrelseförvaltningen 

har tagit fram en sammanställning av medborgarförslag som inte avgjorts per 

2019-09-16.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 379 

Medborgarförslag som inte avgjorts år 2019 

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag som inte avgjorts per 2019-09-16 

Medborgarförslag som inte avgjorts per 2019-09-16 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 296 Dnr 2018/000287 109 

Motion - Mindre barngrupper och fler förskoleenheter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, med beaktande av barn- 

och utbildningsnämndens yttrande, 
 

1. anse motionens första att-sats besvarad 
 

2. bifalla motionens andra att-sats 
 

3. anse motionens tredje att-sats besvarad 

      

Sammanfattning 

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

har i kommunfullmäktige 2018-05-28 (§ 97) väckt en motion om mindre 

barngrupper och fler förskoleenheter. 
 

I motionen skriver de: 
 

”Barn är olika och har olika behov. Behoven förändras också efter barnets 

utvecklingsfaser. Små barn behöver små grupper med ett begränsat antal 

vuxna att knyta an till, för att känna trygghet och utvecklas väl. Därför har 

Skolverket 2016 rekommenderat att för barn mellan ett och tre år är 

riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra 

och fem år är riktmärket nio till femton barn. Skolverkets riktmärken för 

barngrupper ska bidra till att kommuner och fristående förskolor kan skapa 

en bra förskola för barnen.” 
 

”Enligt Skolverkets statistik var genomsnittet för barngruppernas storlek i 

Vimmerby 16,6 år 2014. Ingen uppgift finns tillgänglig för åldersgruppen 1-

3 år. Man kan dock befara att barngruppernas storlek för de minsta barnen 

ligger över rekommendationen”. 
 

”För stora grupper påverkar enligt Skolverket både barn och personal. 

Studier visar också att barn som har gått i stora förskolegrupper oftare är 

inblandade i konflikter när de sedan går i skolan. Personaltäthet är viktigt 

men stora barngrupper är i sig ett problem, i synnerhet för de yngsta barnen. 
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Stora barngrupper leder till att barnen tvingas ha relationer till för många 

andra barn och vuxna vilket påverkar tryggheten. Studier visar också att 

förskolepersonal i många fall upplever att barngrupperna är för stora och att 

det leder till att pedagogiken blir lidande”. 
 

”Med detta i åtanke är vi fortsatt mycket tveksamma till den rådande trenden 

i kommunen, med allt fler mastodontförskolor, med många avdelningar som 

samarbetar. Det ger barnen ännu fler barn och vuxna att relatera till, än de 

som ingår i den egna gruppen, och kan riskera att öka otryggheten 

ytterligare. Vår uppfattning är att kommunen därför bör avbryta planeringen 

av en tredje förskola i VOK-skogen och istället planera för fler mindre 

enheter, exempelvis en andra avdelning i Djursdala”. 
 

”Kristdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen 

i uppdrag att 

 

1. ta fram aktuell statistik för hur stora barngrupperna är för olika 

åldersgrupper i kommunen 
 

2. ta fram underlag för hur man i etapper ska kunna uppnå Skolverkets 

rekommendationer med sex till tolv barn i grupper för barn mellan ett 

och tre år 
 

3. avbryta planeringen för en tredje förskola i VOK-skogen och istället 

planera för fler mindre förskolor. 

 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar följande yttrande till 

kommunstyrelsen. 
 

1.  Den statistik som efterfrågas finns inte fördelad på olika åldersgrupper. I 

Vimmerby kommun finns flera varianter på hur barnen på förskolan 

delas upp i grupper, och att ta fram generell statistik är därför inte 

görlig. 
 

1 a. Barn- och utbildningsnämnden får vid dagens sammanträde del av 

statistik uttagen vid ett tillfälle 2019-02-26. Detta är en ögonblicksbild 

hur det såg ut just då. Barngruppernas storlek för olika åldersgrupper 

varierar utifrån barnens behov och förskolans förutsättningar varför 

statistiken är svår att fastställa. 
 

2.  Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom motionens ambition att 

minska barngruppernas storlek inom förskolan. För att kunna arbeta för 

att nå Skolverkets riktvärden kring barngruppernas storlek behöver 

ekonomiska resurser tillföras. 
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3.  Barn- och utbildningsnämnden vill fortsätta processen med att planera 

och bygga en förskola i Vimmerby tätort.   

      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 375 Motion 

- Mindre barngrupper och fler förskoleenheter 

Id 61259, Motion - Mindre barngrupper och fler förskoleenheter 

Yttrande över motion om mindre barngrupper och fler förskoleenheter  

     

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 297 Dnr 2018/000237 109 

Motion om kajor - en sanitär olägenhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då 

problemen med kajor inte är så stort att jakt med norsk kråkfälla kan anses 

befogat.  

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Emil Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.      

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) m fl har lämnat in en motion ”kajor – en sanitär 

olägenhet” 
 

I motionen menar Jacobsson att i Vimmerby kommun har kajorna under 

mycket lång tid varit ett återkommande problem. I åratal har invånarna sett 

hur himlen mörknar när ett hundratal, kanske fler kajor, lyfter från träd och 

hustak och när det är som värst är det som att kliva rakt in i en Hitchcook-

film. Kommunen har i åratal försökt med allt möjligt, men utan att lyckas. 

Turister, genomresande och invånarna upplever stora obehag av detta. 

Kajorna orsakar också nedsmutsning. Nu måste kommunen få till en plan för 

hur man ska få bukt med denna sanitära olägenhet. 
 

Lindesbergs kommun har också väldiga problem med flockar av kajor. De 

har liksom Vimmerby kommun försökt med allt, men nu har man prövat 

något som kallas för den norska kråkfällan. Den har hittills visat sig vara den 

mest effektiva metoden för att jaga och fånga kråkor. Slår detta väl ut 

kommer Karlstad kommun att ta efter. 
 

Med denna motion yrkar Sverigedemokraterna  
 

att  kommunfullmäktige beslutar att upprätta en åtgärdsplan för att 

reducera antalet kajor i kommunen och  
 

att  kommunen tar kontakt med Lindesbergs kommun för att få råd och tips 

innan fällan införskaffas.  
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Bakgrund 

Kajor i stadsmiljö upplevs av många som ett problem. Människor störs av 

fåglarnas läten, fågelträck, samt av att de river ut innehåll ur papperskorgar 

och soptunnor. 2008 genomförde Sveriges kommuner och landsting, SKL, 

en enkät om hur landets kommuner uppfattade problemen med kajor. Cirka 

två tredjedelar av de kommuner som besvarade enkäten upplevde att man 

hade problem med kajor i olika grad.  
 

De kommuner som i enkäten uppgav att man hade problem med kajor upp-

gav bland annat den enskilde medborgaren upplever kajor som ohygieniska, 

att de skräpar ner och att de i stora flockar kan upplevas som skrämmande. 

Även kajornas ljud kan upplevas som störande dels i samband med över-

nattning, men också i samband med häckning. 
 

Kajor utgör dock ingen risk för människors hälsa även om de uppfattas som 

ohygieniska.  
 

I svenska kommuner har många olika åtgärder mot kajor testats, Exempelvis 

har prövats skyddsjakt, ljudskrämmor, rovdjursattrapper, gallra ur träd för att 

skapa mindre attraktiva övernattningsplatser.  
 

Vissa kommuner har även satsat på information via informationsbroschyrer 

och faktablad där det framgår vad man kan göra för att förebygga eventuella 

problem.  
 

Effekterna av åtgärderna har varierat, och det kan inte sägas finnas någon 

”universalmetod” för att minska antalet kajor.  
 

I motionen lyfts den norska kråkfällan fram som en effektiv metod för att 

minska antalet kajor. Fällan är konstruerad som en stor bur där kajor vänjs 

vid att det finns mat. Fällan gillras sedan så att fåglarna ta sig in för att äta, 

men sedan inte kan ta sig ut.  
 

Norsk kråkfälla har prövats i Lindesbergs kommun. Fällan har varit effektiv, 

och 200-300 fåglar fångades in på mindre än ett år.  

 

Aktuell situation 

Under många år har det funnits kajflockar i Vimmerby. I SKL:s kartläggning 

2008 uppgav Vimmerby att kajor ibland upplevdes som ett problem, eller var 

ett problem av liten omfattning Sedan dess har åtgärder i form av ljudskräm-

mor installerats vilket kan antas ha minskat antalet fåglar. Åtgärder för att 

minska födotillgången för kajorna har även skett genom att man satt lock på 

papperskorgar, och uppmärksammat uteserveringarna på att inte lämna disk 

och matrester tillgängligt för fåglar. 
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Kostnaden för att införskaffa en norsk kråkfälla är inte så stor, 10 000-20 

000 kr. Utöver inköpskostnaden tillkommer sedan kostnaden för att sköta 

fällan. Lindesbergs kommun betalar 300 kr per gång fällan ses till. Med två 

tillsynstillfällen per dag innebär detta en kostnad på ca 18 000 kr per månad 

(219 000 kr per år) att använda fällan.  
  

Samhällsbyggnadsavdelningen upplever att antalet kajor i Vimmerby har 

minskat under senare år. Denna bild delas av Miljö- och byggnadskontoret 

som under har 2018 och 2019 endast fått in ett klagomål på kajor i 

Vimmerby. Detta klagomål gällde Bullerbyområdet. 

 

Bedömning 

Den norska kråkfällan har i flera fall visat sig vara ett effektivt fångstmedel 

för att minska antalet kajor. Dock kräver fällan daglig tillsyn för att avliva de 

kajor som fångats.  
 

En kråkfälla kostar inte mycket i inköp. Fällan kräver dock daglig tillsyn, 

vilken medför en relativt hög driftskostnad. 
 

Utifrån att kajorna i dagsläget inte upplevs som ett stort problem gör sam-

hällsbyggnadsavdelningen bedömningen att det i dagsläget inte kan anses 

befogat med norska kråkfällor i Vimmerby. Kommunen bör dock även i 

fortsättningen medvetet arbeta för att kajorna inte ska trivas i Vimmerby 

genom att exempelvis försvåra för dem att hitta mat och häckningsplatser.  

 
Beslutsgång 

Emil Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Ordförande ställer Emil Larssons yrkande på bifall till motionen mot 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att avslå motionen och finner att 

kommunstyrelsen föreslår avslag på motionen. 

      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2019-10-01 § 88 Motion om 

kajor - en sanitär olägenhet 

Motion inlämnat av Anneli Jakobsson (SD), Id 60821  

Kommunfullmäktige § 82, 2018-04-23 

Kommunstyrelsen  § 143 2018-05-22 

”Kajor i staden – en kunskapsöversikt” Sveriges kommuner och landsting 

2010 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 44(58) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 298 Dnr 2017/000194 109 

Motion - Landsbygdsutveckling i strandnära läge 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen 

anses vara besvarad i och med samhällsbyggnadsutskottets hänvisning till 

beslut om framtagande av ny översiktsplan vari frågan om strandskydd 

kommer att tas om hand.  

 

Sammanfattning 

Motionären ser i sin motion behovet att ytterligare öka möjligheterna till 

strandnära byggande. För att kunna göra det anser motionären att det är 

nödvändigt att utöka antalet LIS-områden i kommunen.  

 

Ärendet 

Strandskyddsplan Landsbygdsutveckling i strandnära läge antagen 2013-03-

25 är ett tematiskt tillägg till ÖP 2007.  
 

Strandskyddsplanen redovisar hur kommunen utgått ifrån planeringsförut-

sättningar och urvalskriterier för att identifiera och peka ut LIS-områden. I 

strandskyddsplanen föreslås totalt 12 sjöar med lämpliga LIS-områden i 

kommunen. Dessa områden har bedömts som lämpliga ur allmän planerings-

synpunkt och anses kunna gynna en landsbygdsutveckling på lång sikt. 
 

Den ledande majoriteten i Vimmerby kommun har bestämt att under den 

innevarande mandatperioden ska en ny ÖP med alla tillhörande tematiska 

tillägg ska tas fram. Även strandskyddsplanen kommer att göras om.  
 

Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och bör 

bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar såsom 

övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och 

allmänna intressen.  
 

Arbetena med den nya ÖP ska påbörjas 2020 och kommer att vara färdig till 

antagande innan sommaren 2022. 
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Bedömning 

Med hänvisning till ovanstående ska motionen avslås med hänvisning till det 

kommande arbetet med kommunens nya ÖP. 

 

Finansiering 

Kommunen avsätter erforderliga medel för ÖP arbetet.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2019-10-01 § 93 Motion – 

Tjänsteskrivelse - Landsbygdsutveckling i strandnära läge 

Motion - Landsbygdsutveckling i strandnära läge, Id 55976      

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 299 Dnr 2019/000172 109 

Medborgarförslag för att förebygga psykisk ohälsa 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat med följande text: ”Att besvara medborgarförslaget med att 

kommunens hemsida finns, men att ta med intentionerna om att förtydliga de 

instanser och möjligheter som finns för att underlätta med hjälp och stöd vid 

psykisk ohälsa.”      

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om att förebygga psykisk ohälsa har lämnats in till 

Vimmerby kommun. I det beskrivs att självmordsantalen och psykisk ohälsa 

ökar. Förslagsställaren menar att kommunen för att förhindra onödigt lidande 

och självmord kan upprätta en hemsida med kontaktuppgifter till samtliga 

aktörer från kommun, landsting och frivilliga som arbetar med psykisk hälsa 

för våra kommunmedborgare. Personer med psykisk ohälsa och deras 

anhöriga får då möjlighet att hitta rätt hjälp i ett tidigt skede. 
 

Av förslaget till remissvar från socialförvaltningen framgår att Vimmerby 

kommun fortlöpande utbildar medarbetare om psykisk ohälsa och särskilt 

självmord (suicid) utifrån metoden MHFA (Mental Health First Aid) vilken 

är en första hjälpen utbildning för psykisk ohälsa. 
 

Vimmerby kommun har information på sin webbplats vimmerby.se om 

psykisk ohälsa. 
 

Bedömningen från socialförvaltningen är att det finns god information och 

att det inte finns behov av att upprätta en särskilt lokal webbplats kring 

psykisk ohälsa och/eller suicid. 

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med socialnämndens beslut 2019-09-

19, att föreslå kommunfullmäktige att avslå förslagen i medborgarförslaget 

eftersom det redan finns god information på vimmerby.se och därför inte 
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finns behov av att upprätta en särskilt webbplats kring psykisk ohälsa 

och/eller suicid.      

      

Beslutsgång 

Erik Paulsson (C) yrkar på bifall till förslaget att avslå medborgarförslaget, 

vilket han efter diskussion drar tillbaka till stöd för Ola Gustafssons (KD) 

yrkande. 
 

Ola Gustafsson (KD) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat med 

Peter Högbergs (S) formulering: ”Att besvara medborgarförslaget med att 

kommunens hemsida finns, men att ta med intentionerna om att förtydliga de 

instanser och möjligheter som finns för att underlätta med hjälp och stöd vid 

psykisk ohälsa.” 
 

Ordförande ställer socialnämndens förslag till beslut mot Ola Gustafssons, 

med flera, yrkande på att anse medborgarförslaget besvarat med formulering 

enligt ovan. 
 

Ordförande finner att en enig kommunstyrelse beslutar i enlighet med Ola 

Gustafssons yrkande. 

      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag för att förebygga psykisk ohälsa  

Beslut-2019000166-VIMSN-§ 99 

     

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 300 Dnr 2018/000634 109 

Medborgarförslag om Klimatstrategi för Vimmerby 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet 

med miljö- och byggnadsnämndens beslut och svar 2019-08-21, anse 

medborgarförslaget besvarat: 

”Arbete med att se över äldre Energi- och klimatstrategi och tillhörande 

dokument pågår. Förslag till nytt dokument avser att knyta kommunens 

målsättning närmare regionala, nationella som globala strävanden. Över tid 

kopplat till detta dokument finns möjlighet att inarbeta dels faktiska åtgärder 

dels uppföljning inom kommunens verksamheter. 

Hänsyn har tagits till medborgarförslaget vid intern remittering av nämnda 

dokument. Vid fortsatt arbete med exempelvis åtgärder kan 

medborgarförslaget utgöra ett av flera underlag.”      

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag om klimatstrategi för Vimmerby kommun har lämnats till 

kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag om klimatstrategi har lämnats till kommunfullmäktige om 

att ta fram en strategi med åtgärdsprogram för hur kommunen avser arbeta 

med klimatmål.  
 

Kommunstyrelsen har beslutat att miljö- och byggnadsnämnden ska bereda 

och föreslå svar på förslaget. 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens arbete med att se över äldre Energi- och 

klimatstrategi och tillhörande dokument pågår. Förslag till nytt dokument 

avser att knyta kommunens målsättning närmare regionala, nationella som 

globala strävanden. Över tid kopplat till detta dokument finns möjlighet att 

inarbeta dels faktiska åtgärder dels uppföljning inom kommunens 

verksamheter. 
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Hänsyn har tagits till medborgarförslaget vid intern remittering av nämnda 

dokument. Vid fortsatt arbete med exempelvis åtgärder kan medborgar-

förslaget utgöra ett av flera underlag. 

      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 377 

Medborgarförslag om Klimatstrategi för Vimmerby kommun 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 126, 2019-08-21 - Medborgarförslag 

om Klimatstrategi för Vimmerby kommun 

Medborgarförslag om Klimatstrategi för Vimmerby kommun 

     

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 301 Dnr 2018/000455 109 

Medborgarförslag - om att göra en plantering i slänten 
nedanför kyrkan  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
 

1. överlämna medborgarförslaget till Vackra Vimmerby-projektet för att 

låta projektet ta del av de tankar och idéer som framkommer i motionen 
 

2.  därmed anse medborgarförslaget besvarat      

 

Sammanfattning 

Anders Nyberg föreslår i ett medborgarförslag att man vid slänten nedanför 

kyrkan - mot Storgatan - gör en plantering med vårblommor som bildar 

texten: "Ja, det är våren..." eller något liknande på samma tema.  
 

Vimmerby kommun tog 2015 fram gestaltningsprogrammet Vackra 

Vimmerby. Gestaltningsprogrammet togs fram för att stärka kommunens 

attraktionskraft som besöksmål året runt, men också för att skapa en vacker, 

hemtrevlig miljö för kommunens invånare. Kommunen avsätter årligen 

medel för att genomföra delprojekt inom ramen för Vackra Vimmerby. 
 

I gestaltningsprogrammet finns inga åtgärder i slänten nedanför kyrkan 

föreslagna. Det kan ändå finnas möjlighet att inom ramen för Vackra 

Vimmerby genomföra föreslagna planteringar.  
 

Samhällsbyggnadsavdelningen tycker det kan vara lämpligt att medborgar-

förslaget lämnas över till arbetsgruppen för Vackra Vimmerby, så att de 

idéer som lämnas i medborgarförslaget kan finnas med i arbetet med Vackra 

Vimmerby. 

      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2019-10-01 § 87 

Medborgarförslag - om att göra en plantering i slänten nedanför kyrkan 

Id 62773 Medborgarförslag från Anders Nyberg 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-08 § 305 

      

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 302 Dnr 2019/000488 006 

Möteskalender 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. föreslå kommunfullmäktige att fastslå förslag till möteskalender för 

kommunfullmäktige och dess presidium för 2020 
 

2. fastslå möteskalender för perioden 2020 för kommunstyrelsen och dess 

presidium      

 

Sammanfattning 

Administrativa avdelningen har tagit fram ett förslag till möteskalender för 

2020.  
 

Kalendern inkluderar möten för följande instanser: 

 

Sammanträde/instans Beslutas av 

 kommunfullmäktige 
 kommunfullmäktiges presidium 

kommunfullmäktige 

 kommunstyrelsen 
 kommunstyrelsens presidium 

kommunstyrelsen 

 kommunstyrelsens arbetsutskott samt utskottets 
presidium 

 kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott samt 
utskottets presidium 

 kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott samt 
utskottets presidium 

respektive utskott 
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Härutöver anges i kalendern också mötestider för 
 

 gemensam ärendeberedning för kommunstyrelsens tre utskott 

 CESAM (inför varje kommunstyrelse) 

 

Förslag till möteskalender för våren respektive hösten 2020 återfinns sist i 

tjänsteskrivelses. 

Utgångspunkt och strävan 

I arbetet med förslaget till möteskalender har strävan varit att så långt möjligt 

korta mötessekvensen som helhet, utan att ledtiderna i processen försämrar 

förutsättningarna för att prestera god kvalitet i möteshandlingar och 

beslutsunderlag eller de förtroendevaldas förutsättningar att tillägna sig 

handlingar och underlag. 
 

En strävan har också varit att skapa en grundläggande standard för varje 

mötesserie, vilken bedöms skapa bättre tydlighet och konsekvens, men också 

underlätta arbetet för kommande ”kalenderarbete”. 
 

Slutligen har kommunfullmäktiges möten i ett första steg planerats in i tid 

och därpå utgjort grundförutsättningen för tidsättning av övriga möten. 

 

Finansiering 

Finansiering sker inom ram. 

Totalt beräknas ca 50 000 kr sparas in på minskade kostnader för arvoden. 

Därutöver kommer tid att frigöras från ärendehantering, vilken kan användas 

till andra uppgifter.    

    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 365 

Möteskalender 2020 

Tjänsteskrivelse med förslag till möteskalender 2020.      

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige (p 1)      

 

___________________ 
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§ 303 Dnr 2019/000017 101 

Meddelanden till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.   

    

Beslutsunderlag 

 Tuna Frödinge hemtjänst ohållbara situation 

 Minnesanteckningar Inköpscentralens möte 2019-09-05 

 Beslut för kännedom, MBN 2019-09-18, Detaljplan för kv Gäddan med 

flera, Vimmerby kommun. Samråd 

 Beslut för kännedom, MBN 2019-09-18, Detaljplan för kv Gäddan med 

flera, Vimmerby kommun. Undersökning om betydande miljöpåverkan 

 Länsstyrelsens protokoll i ärende 203-9054-19 angående inspektion hos 

överförmyndaren 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut - Granskning av införandet av 

GDPR i Vimmerby kommun      

 

___________________ 
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§ 304 Dnr 2019/000039 101 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.      

 

Beslutsunderlag 

Anmälan av delegationsbeslut inom kommunstyrelseförvaltningen t o m 

2019-09-10 

Kopia av Anmälan delegationsbeslut 2019-09 

E-post, Delegationsbeslut.xlsx 

Delegationsbeslut 2019-09-04 (2019-09-04)  

E-post, Kopia av Anmälan delegationsbeslut 2019-09-03.xlsx  

     

___________________ 
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§ 305 Dnr 2019/000521 006 

Utvärdering av KS sammanträden våren 2019 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Ingela Nilsson Nachtweij (C) har genomfört 

en enkät vilken skickats till kommunstyrelsens elva ordinarie ledamöter och 

elva ersättare. I enkäten ställs frågor om första halvårets arbete i kommun-

styrelsen.  
 

Enkäten har genomförts för att skapa underlag för förbättringar av kommun-

styrelsens arbete med fokus på ärendeberedning, sammanträden, utskotts-

arbete mm. 
 

De sex svar som inkommit pekar ut en del förbättringsområden som 

kommunstyrelsens arbetsutskott behöver ta vidare. 

 

    

 

___________________ 
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§ 306 Dnr 2019/000118 101 

Rapportering från konferenser och sammanträden mm 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade rapporter.      

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har deltagit i 

 uppmärksammandet av 100 år med rösträtt (Stockholm) 

 Glokala Sverige tillsammans med Arvid Lindblad, hållbarhetsstrateg 

med anledning av fyraårsdagen för de globala målen i Agenda 2030 

 möte med Länsstyrelsen och Telia rörande bredbandsfrågor 

 en så kallad ”advisory board” gällande Turistbyråverksamheten 

 

Helen Nilsson och Daniel Nestor, båda (S) och Niklas Gustafsson (M) har 

deltagit i Mötesplats Bullerbyn. 
 

Niklas Gustafsson (M) har deltagit i tre företagsbesök. 
 

Ola Gustafsson (KD), Helen Nilsson (S) och Marie Halldén, tillförordnad 

kommunchef/HR-chef har besökt Räddningstjänsten för bland annat 

information och diskussion om kommunens kommande vidgade ansvar för 

civilförsvarsfrågor. 
 

Jakob Käll (C) och Ola Gustafsson (KD) har deltagit i Landsbygdsrådet och 

pratat om visionsarbetet. 
 

Evas Svensson (C) har deltagit i utbildning i avtalsrätt. 

      

___________________ 
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§ 307 Dnr 2019/000020 101 

Inbjudningar 2019 till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande med anledning av inkomna inbjudningar: 

 

Inbjudan till Beslut 

Regler, ansvar, styrelsearbete och ägarrelationer för 
kommunens bolag den 15 oktober 2019, Stockholm, 15 okt 

avstår 

Nationella innovationsrådets dag, Kalmar 23 okt avstår 

Länsmiddag 2019 nomineringar, Kalmar, 25 okt (anmälan) till KSAU 22 okt 

Råvaruförsörjning och undersökningstillstånd, Kalmar, 5 nov avstår 

Barnkonventionsdag på Näs, Vimmerby, 20 nov Helen Nilsson (S), Jakob Käll (C) 

Inbjudan till Regiondagen, Kalmar, 21 nov Niklas Gustafsson (M) (ev) 

Inbjudan, Konferens kring att förebygga hot, hat och våld 
mot förtroendevalda, Stockholm, 21 nov 

avstår 

Inbjudan, Barnkonvention för styrning och ledning, Kalmar, 
29 nov    

till KS 29 okt 

 

Härutöver lämnades muntlig information om SKL:s webbsända samtal 

mellan Post- och telestyrelsen och SKL om stöd beträffande bredband. 

Sändningen äger rum kl 14.00 den 11 okt på SKL:s hemsida. 

      

Beslutet skickas till 

Helen Nilsson 

Jakob Käll 

Niklas Gustafsson 

Liselott Frejd   

 

Anmälan görs av Liselott Frejd. Om det finns behov av bokning av even-

tuella resor och/eller boende – ta gärna kontakt med Liselott Frejd på 

administrativa avdelningen. 

    

___________________   


