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 § 384 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Peter Andrae (M) att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 385 Dnr 2019/000190 006 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen för dagens sammanträde.  

 

___________________ 
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§ 386 Dnr 2019/000070 111 

Aktuellt inom näringslivet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationspunkten till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Utvecklingschef Thomas Svärd redogör för utvecklingsavdelningens senaste 

företagsbesök. 

 

Starta-eget kursen har startat, med 6 deltagare från Vimmerby och Hultsfreds 

kommuner. 

 

Avdelningen tar emot besök från kommunens vänort Joniskis nästa vecka. 

 

Projektet ”Gränssnitt Utvecklingsavdelningen/ Turistbyråverksamheten” 

väntas komma upp för politiskt avgörande i början av år 2020. 

 

Thomas Svärd berättar om avdelningens övriga möten och aktiviteter med 

olika aktörer i kommunen.  

 

___________________ 
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§ 387 Dnr 2019/000047 00 

Utvecklingsavdelningen informerar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationspunkten till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Utvecklingschef Thomas Svärd berättar om utvecklingsavdelningens arbete.  

 

___________________ 
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§ 388 Dnr 2019/000044 00 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationspunkten till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadschef Andreas Horste berättar vad som är aktuellt inom 

Samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet: 

Avdelningens uppdrag att utreda användningen av torget påbörjas år 2020. 

De tar ett brett grepp och involverar flera aktörer i kommunen. 

För arbeten med gamla rådhuset behövs tillstånd från länsmuseet. 

Arbeten med Ishallens paviljonger kräver bygglov. 

För projektering av ny förskola i Nybble inväntar avdelningen en dom 

angående överklagan.  

Slutbesiktning ska ske angående fastigheten Senioren, för vård- och 

omsorgsboendena Vimarhaga och Borghaga. 

Avdelningen har gjort ett omtag angående fastigheten VTT, de utreder olika 

möjligheter, och kommer senare med nya förslag till politiken. 

Diskussioner pågår angående samverkan med Västerviks kommun om 

räddningstjänsten.  

 

Andreas Horste berättar hur snöröjningen kommer att läggas upp under 

vintern och berättar att år 2019 är budgeten 1600 tkr, men prognosen är 718 

tkr tom november. Budgeten för år 2020 är 1000 tkr, den lägre kostnaden 

beror bl a på en ny upphandling som utgår från lokala entreprenörer.  

 

___________________ 
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§ 389 Dnr 2019/000545 026 

Arbetsmiljöfrågor i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet föranleder inget beslut.  

 

Sammanfattning 
På kommunstyrelsen 2019-11-12 fick alla ledamöter i uppdrag från 

arbetsgruppen för arbetsmiljön att fundera på och återkomma om vilken 

information de behöver från förvaltningen för att de ska kunna ta sitt 

arbetsmiljöansvar.  

 

Kommunstyrelsen svarar att de behöver fortlöpande information från 

arbetsgruppen kring arbetsmiljön för att kunna ta sitt arbetsmiljöansvar, och 

att arbetsgruppen tidigt flaggar upp vid förändringar. Ledarmötena påtalar 

också behovet av återkommande utbildning i att ta ledande arbetsmiljö-

ansvar. 

 

På uppdrag av arbetsgruppen går HR-chef Marie Halldén återigen igenom 

hjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete. Modellen säger att alla dessa delar 

hänger ihop, och varje del behövs: Undersökning, Riskbedömning, Åtgärder 

och Kontroll.  

 

Arbetsgruppen har gått igenom Lars Johanssons (V) brev och har utsett 

Marie Halldén att besvara på frågorna om rehabiliteringsplan och kommun-

direktörens återgång i arbete. Marie Halldén svarar att rehabiliteringsplaner 

inte är offentliga. Det finns inte heller en färdig modell för hur snabbt en 

individ kan återgå i arbete, det sker individuellt och i samråd med 

sjukskrivande läkare. 

 

Beslutsunderlag 
E-post från lars.v.johansson@vimmerby.se den 30 oktober 2019 23:24, 

"Arbetsmiljö ks" 

 

___________________ 
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§ 390 Dnr 2019/000024 101 

Kommundirektören informerar 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram redogör för arbetet med processer för 

ekonomistyrning, ärendehantering och HR-styrning (Aruba). 

 

Carolina berättar om fortsatt arbete enligt SKR: modell Hela lönen: I stället 

för att i lönerevisionen ge påslag, talar man om vilken lön man har som 

helhet. 

 

Inköpscentralen i Västervik har skapat mer struktur samt utvecklat 

kulturfrågorna. 

 

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld är antagen, den berör hela 

kommunkoncernen. 

 

Planeringen för ledarskapsutveckling. 

 

Barn- och utbildningsnämndens medarbetarundersökning visar en bra trend, 

och tydliga resultatförbättringar inom skolan kan utläsas i Socialstyrelsens 

senaste Öppna jämförelser.  

 

___________________ 
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§ 391 Dnr 2019/000325 049 

Redovisning av oförutsedda medel 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av oförutsedda medel.  

 

Sammanfattning 

Ekonom Evelina Larsson informerar kommunstyrelsen om att per 2019-10-

24 återstår 353 313 kr av kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter.  

 

Beslutsunderlag 

KS oförutsedda medel 2019-10-24 

KS oförutsedda medel 2019-10-02 

KS oförutsedda medel 2019-09-03 

KS oförutsedda medel 2019-06-04 

 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________ 
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§ 392 Dnr 2019/000622 042 

Budget- och personalkostnadsuppföljning per oktober 
respektive september år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljning med helårsprognos för 

Vimmerby kommun avseende perioden januari till och med oktober 2019 

samt  

 

Kommunstyrelsen godkänner personalkostnadsuppföljning för Vimmerby 

kommun till och med september 2019. 

 

Sammanfattning 

Ekonomichef Mattias Karlsson och ekonom Evelina Larsson redogör för 

kommunens budgetuppföljning per 31 oktober. Den visar en prognos för 

helåret 2019 på 16,6 miljoner kronor. Budget för året är 19,2 miljoner kronor 

vilket innebär en negativ budgetavvikelser på totalt 2,6 miljoner kronor. 

Nämndernas totala budgetavvikelse uppgår till minus 21,5 miljoner kronor 

och finansförvaltningens prognos är positiv med 18,9 miljoner kronor.  

 

+4,6 mnkr  kommunstyrelsen 

-16,8 mnkr  socialnämnden 

-10,0 mnkr  barn- och utbildningsnämnden 

+/-0 mnkr miljö- och byggnadsnämnden 

+/-0 mnkr revision 

+0,4 mnkr  överförmyndare 

+0,2 mnkr  valnämnden 

 

Budgeten för investeringar 2019 är 80 miljoner kr, prognosen för helåret är 

78,7 miljoner kr.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-28, Budget- och personalkostnadsuppföljning per 

31 oktober respektive 30 september 2019 

Budgetuppföljning oktober 2019, Id 69019 

Personalkostnadsuppföljning per september 2019, Id 69024 

 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Ekonomiavdelningen 

Kommunens revisorer 

 

___________________ 
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§ 393 Dnr 2019/000203 041 

Budget för kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet föranleder inget beslut.  

 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram har fått uppgift om inom vilka 

områden majoriteten gett i uppdrag att utreda effektiviseringsmöjligheter. 

Frågan kommer upp på kommunstyrelsens sammanträde i januari.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-11-19 KSAU § 403 

Protokollsutdrag 2019-11-12 KS § 349 

Protokollsutdrag 2019-10-29 KS § 323 

Verksamhetsbeskrivning kommunstyrelseförvaltningen, Id 60790 

E-post från Carolina Leijonram den 22 augusti 2019 08:01 

PowerPoint "Möjliga effektiviseringar 2020", Id 67556 

 

___________________ 
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§ 394 Dnr 2019/000609 206 

Taxebestämmelse för livsmedelskontrollen  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta miljö- och 

byggnadsnämndens förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom 

livsmedelsområdet att gälla från den 1 januari 2020 enligt bilaga. 

 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att då den föreslagna 

taxan träder i kraft, upphör tidigare livsmedelstaxa att gälla 

(kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23, § 262). 

 

Anmälan om jäv 

Lars Johansson (V) och Peter Fjällgård (V) anmäler jäv och lämnar 

sammanträdesrummet. 

Sammanfattning 

Av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-11-20 § 159 framgår att EU:s 

nya kontrollförordning (EU) 2017/625 (om offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och 

foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, 

växtskydd och växtskyddsmedel) träder i kraft den 14 december 2019. Där 

införs även nya begrepp som inte finns i den befintliga taxan. Kommunen 

behöver anpassa taxebestämmelserna för livsmedelskontrollen inför 

ikraftträdandet, för att kunna fortsätta ta betalt för den.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen i Hultsfreds kommun, Protokollsutdrag 2019-11-26 § 115 

Taxa för Vimmerby kommuns offentliga kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen 2019-11-26 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 395 Dnr 2019/000494 171 

Risk- och sårbarhetsanalys för kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den nya risk- och 

sårbarhetsanalysen samtidigt som den gamla med beslut 2017-01-30 § 15 

upphör att gälla 

 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att risk- och 

sårbarhetsanalysen ska gälla i hela kommunkoncernen. 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 

kommunstyrelsen att fatta beslut om de sekretessbelagda bilagorna. 

 

Sammanfattning 

Av Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2019-09-16 framgår att 

en bred samverkan inom kommunkoncernen har resulterat i ett förslag till  

övergripande Risk- och sårbarhetsanalys för kommunen. Enligt lagen om 

extraordinära händelser (2006:544 kap 2 §1) ska kommuner analysera vilka 

händelser som kan inträffa under fredstid och hur de kan påverka den egna 

verksamheten. Resultatet skall värderas och sammanställas i en risk- och 

sårbarhetsanalys. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-16, Risk och sårbarhetsanalys (RSA) 

Risk- och sårbarhetsanalys Lagen om extraordinära händelser 2019-2022, 

2019-09-11 

Protokollsutdrag 2019-11-19 KSAU § 402 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 396 Dnr 2019/000593 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Näs-rondellen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del 

av Vimmerby 3:3 Näs-rondellen.  

 

Sammanfattning 
Planarkitekt Stefan Khoo föredrar ärendet.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut 2019-10-16 § 144 att 

framtagen detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Näs-rondellen antas. 

 

Av Plan- och genomförandebeskrivningen framgår följande: ”Detaljplanens 

syfte är att möjliggöra för handel i ett område som saknar service i 

närområdet. Detaljplanearbetet ser över möjligheterna för handel med 

tillhörande kontor, lager och parkering för bilar i området. 

Den föreslagna detaljplanen är en konsekvens av stadens förtätning och är ur 

ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden. 

I planarbetet har en översyn av trafiksituationen för fordon, cyklister och 

gående gjorts för att få en lämplig och säker in- och utfart till området 

samtidigt som tillgängligheten med gång- och cykelbanan har gjorts säker. 

Förslaget strider inte mot översiktsplanen.” 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2019-10-16 MBN § 144 

Granskningsutlåtande 2019-10-09 

Plan- och genomförandebeskrivning 2019-10-09 

Plankarta upprättad 2019-03-06 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 397 Dnr 2019/000591 220 

Byggnadsordning för Storgatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att beställa 

en byggnadsordning för Storgatan m fl.  

 

Sammanfattning 

Av Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att gällande 

detaljplan för Storgatan mfl ska värna om den befintliga kulturhistoriska 

miljön i Vimmerbys centrala del. En specifik planbestämmelse säger att 

särskild miljöhänsyn, förändring av befintlig byggnad som förvanskar dess 

yttre form och karaktär inte får vidtas. Tolkningsutrymmet är brett om vad 

som är förvanskning och miljöhänsyn. Detta är ett problem, främst vid 

bygglovshanteringen, men även vid åtgärder på de kulturhistoriskt skyddade 

fastigheterna. Plan- och bygglagens bestämmelser inom området är också 

generellt hållna och svårtolkade. 

 

Av tjänsteskrivelsen framgår också att en byggnadsordning för planområdet 

kan förtydliga hur bebyggelsen ska bevaras och utvecklas. Byggnads-

ordningens syfte är att vara ett internt stöd för hur detaljplanens bestämmel-

ser ska tillämpas och ge en bredare förankring med gemensam syn på 

arkitektoniska, kulturhistoriska och miljömässiga kvaliteter. Dessutom ska 

byggnadsordningen kunna fungera som faktaunderlag och inspiration till 

fastighetsägare och fastighetsmäklare, samt som underlag för att ta fram en 

ny översiktsplan. 

 

Vidare framgår att framtagandet av byggnadsordningen ska finansieras av 

samhällsbyggnadsavdelningen. Beräknad kostnad är 160 000 kronor. 

Länsstyrelsen kan bevilja kulturmiljövårdsbidrag under villkor att underlaget 

tas fram under antikvarisk medverkan. Länsstyrelsen har givit förhands-

information om att de kommer att godkänna kommunens ansökan för år 

2020 och stå för 50% av kostnaden, det vill säga 80 000 kr. 

 

En antikvarisk konsult ska anlitas för en del av arbetet.  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 21(28) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-03, Byggnadsordning för Storgatan mfl, 

Vimmerby 

Protokollsutdrag 2019-11-19 KSAU § 406 

Power Point-presentation "Byggnadsordning", Id 68864  

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kultursamordnare och museiföreståndare, Vimmerby kommun 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

 

___________________ 
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§ 398 Dnr 2019/000456 000 

Utredning av hur kommunen hanterar IT avseende 
funktion och kostnader - lägesrapport 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationsärendet till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Stefan Malmborg, verksamhetsutvecklare digitalisering, lämnar en 

lägesrapport om kommunens digitaliseringsarbete. 

 

Bakgrunden till ärendet är den motion om digitalisering in i framtiden som 

kommunfullmäktige biföll i april 2019. Motionens två att-satser innebär att 

kommunen: 

- snarast tar fram en digitaliseringsstrategi som beskriver hur 

kommunen ska bli bättre på digitalisering och ligga i framkant vad 

gäller digital teknik och digitalt användande. 

- utreder hur den hanterar IT-frågorna inom kommunen både vad 

gäller funktion och kostnad.  

 

Beslutsunderlag 

Power Point-presentation "Status digitalisering", Id 68861 

Protokollsutdrag 2019-08-27 KSAU § 355 

Protokollsutdrag 2019-05-21 KSAU § 308 

Protokollsutdrag 2019-04-29 KF § 77 

 

___________________ 
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§ 399 Dnr 2019/000500 007 

Revisionsrapport granskning av styrande dokument 
Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens sammanfattning i 

utredning 2019-10-31 av åtgärder att vidta som svar på PwC:s 

revisionsrapport angående granskning av styrande dokument.  

 

Sammanfattning 

Revisorerna i Vimmerby kommun uppdrog till PwC att granska vilka styr-

dokument som finns inom kommunstyrelseförvaltningen, och i vad mån de 

är styrande i verksamheten. 

 

PwC satte för granskningen upp dessa fem kontrollmål: 

 

Är dokumenten aktuella och uppdaterade? 

Finns rutiner för att systematisera och klassificera styrande dokument? 

Finns rutiner för att revidera och i förekommande fall utrangera ej giltiga 

dokument? 

Finns det rutiner för att implementera beslutade dokument? 

Sker det en uppföljning av att styrdokumenten tillämpas? 

 

PwC:s sammanfattande slutsats är att kommunstyrelsen inte helt säkerställer 

att styrdokumenten är aktuella och att de implementeras i verksamheterna. 

De lämnar en del rekommendationer angående det fortsatta arbetet. 

 

Kommunens revisorer instämmer i PwC:s bedömning och rekommenda-

tioner, och önskar svar senast 2019-12-31 på vilka åtgärder kommunstyrel-

sen avser vidta med anledning av rapporten. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning har tagit fram en 

utredning av hittills vidtagna åtgärder, och där bedömt vilka åtgärder som 

bör vidtas för att förvaltningen ska uppfylla PwC:s kontrollmål.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-11-19 KSAU § 401 

Tjänsteskrivelse 2019-10-31, Revisionsrapport granskning av styrande 

dokument 

Protokollsutdrag 2019-10-22 KSAU § 392 

Utredning 2019-10-31, Granskning av styrande dokument i Vimmerby 

kommun 

Sammanställning 2019-10-31, Styrdokument för 

kommunstyrelseförvaltningen och bolagen 

Kommunens revisorer Missiv 2019-09-18, Granskning av styrande 

dokument 

PwC Revisionsrapport september 2019, Granskning av styrande dokument 

 

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen      

 

___________________ 
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§ 400 Dnr 2019/000017 101 

Meddelanden till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.  

 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsen i Kalmar län 2019-11-19, Information om andelsfördelning för 

mottagandet av ensamkommande barn i Kalmar län 2020 

E-post från moa.brandstrom@lansstyrelsen.se den 19 november 2019 09:10, 

"andelsfördelning för mottagandet av ensamkommande barn i Kalmar län år 

2020" 

E-post från janet.vloothuis@lansstyrelsen.se den 19 november 2019 14:10, 

"Dokumentation Integrationsråd Kalmar län - 7 november 2019" 

Styrelseprotokoll 2019-10-30 Vimarhem AB 

Styrelseprotokoll 2019-10-17 Vimarhem AB 

Protokollsutdrag 2019-11-20 MBN § 171 

Protokollsutdrag 2019-11-20 MBN § 173 

Internkontrollplan med uppföljning, Antagen av miljö- och 

byggnadsnämnden 2018-12-12 § 208 

E-post från utskick@skl.se den 27 november 2019 10:38, "Information – 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) byter namn till Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR)" 

Länsstyrelsen i Kalmar län, Beslut 2019-11-14 om fördelning av anvisningar 

år 2020 till kommuner i Kalmar län 

Protokollsutdrag 2019-10-16 MBN § 143 

E-post från: no-reply@skl.se den 29 oktober 2019 08:43, 

"Omvårdnadsbidrag och ändrad personkrets i Föräldraledighetslagen | Viktig 

information från SKL & Sobona, cirkulär 19:42" 

 

___________________ 
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§ 401 Dnr 2019/000039 101 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Beslutsunderlag 

Anmälan av delegationsbeslut inom kommunstyrelseförvaltningen t o m 

2019-12-02, Id 69016 

 

___________________ 
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§ 402 Dnr 2019/000118 101 

Rapportering från konferenser och sammanträden mm 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade rapporter.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tar del av erfarenheter från deltagande på kurser och 

konferenser.  

 

___________________ 
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§ 403 Dnr 2019/000020 101 

Inbjudningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet föranleder inget beslut.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tar del av Konsumentverkets inbjudan till det kostnadsfria 

webbinariet "Cirkulär ekonomi i kommuner" den 11 december. 

 

Kommunstyrelsen tar även del av inbjudan till releasemingel "Att skapa 

helhet i offentlig sektor. Tankar om tvärsektoriellt arbete" på Centrum för 

kommunstrategiska studier, Linköpings universitet den 17 december.  

 

Beslutsunderlag 

E-post från forummiljosmart@konsumentverket.se den 22 november 2019 

08:09, "Webbinarium: Cirkulär ekonomi i kommuner" 

E-post från petra.svensson@liu.se den 19 november 2019 14:52 "Inbjudan 

till bokmingel" 

 

___________________ 
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