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 § 36 Dnr 2020/000003 004 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Erik Paulsson (C) att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 37 Dnr 2020/000008 101 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen för dagens sammanträde.  

 

___________________ 
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§ 38 Dnr 2020/000010 140 

Aktuellt inom näringslivet 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef, berättar om arbetet med näringslivsfrågor. 
 

Genomförda företagsbesök: 

 Hagelins blommor; nöjda med kontakterna med kommunen; aktuella 

frågor kretsar kring olika miljöaspekter 

 Tomas Monell – halkövningsbana; har avtal med Astrid Lindgrens 

Värld (ALV) till nästa årsskifte; aktuella frågor rör fortsatt samarbete 

med ALV 

 ALV; diskuterat samarbete mellan ALV, Tomas Monell/halkbana och 

Vimmerby kommun 

 Bokhandeln; mycket värdefullt med bokhandel i staden; är under 

försäljning och några intressenter finns; utvecklingsenheten gav råd 

 Autolack; går bra och uttrycker intresse av att köpa mark då ytterligare 

expansion kan komma att ske 

 bokat besök med Vimmerby Bio; kritiska frågor kretsar kring entrén, 

tillgänglighet och säkerhet, i synnerhet för barn efter föreställnings slut 

 

Krönsmon - läget 

 avtal med Mercatus har blivit mycket uppmärksamhet 

 ytterligare fem företag visar intresse i varierande grad, varav några till 

följd av det utskick som gjorts 

 nu utvärdera utskick och utveckla marknadsföringen ytterligare 

 Hultsfred inleder utvecklingen av det så kallade Varta-området, vilket 

kan ge positiva följdeffekter för Vimmerby 

 Krönsmon är uppdelat i 17 tomter om ca 10-12 000 m2; ca 1,6 milj 

fordon per år passerar med i genomsnitt 1,8 personer i varje bil   

___________________    
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§ 39 Dnr 2020/000011 80 

Utvecklingsavdelningen informerar 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef, summerar utvecklingsavdelningens arbete: 

 

 den 25 februari är det Allas Vimmerby-möte i Frödinge bygdegård; 

agenda kommer senare  

 Mukono (vänorten i Uganda); styrgruppsmöte hålls i veckan 

 arbetet med en handelsstrategi för Vimmerby har påbörjats; kopplingar 

görs till arbetet med ny översiktsplan (ÖP); viktigt bakgrundsmaterial 

utgörs av analys från HUI (Handelns Utredningsinstitut); mer om det vid 

nästa kommunstyrelsemöte 

 ny mötesplatssamordnare är i princip klar för ett år framåt, inget avtal är 

dock skrivet; verksamheten går mycket bra med 195 respektive 204 barn 

per vecka (de senaste två veckorna) på mötesplats Bullerbyn, vilket är 

nytt rekord 

 möten och diskussioner fortsätter i positiv och konstruktiv anda när det 

gäller tanken på att etablera Vimmerby som ett utvecklingscentrum för 

vattenfrågor 

 

Slutligen informerar Thomas Svärd om den inbjudan som kommit från Per 

Lindqvist (ICA) om att se filmen Catwalk som ICA arrangerar som en sluten 

visning. Sex ledamöter/ersättare anmäler sitt intresse.    

 

___________________ 
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§ 40 Dnr 2020/000012 00 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 

Sammanfattning 

Andreas Horste, samhällsbyggnadschef, berättar kortfattat om delar av 

avdelningens pågående arbete. 

 

 mark i Nybble ägs av Linköping Stift; avtalsavslut på väg till kommun-

styrelsens arbetsutskott; avtalet innebär att ett markbyte görs mot kom-

munens mark i Hylta; processen ska vara klar med beslut i kommun-

fullmäktige senast 15 juni 2020 

 arbetet med Storken 18 (Karlbergsfastigheten) pågår för fullt; provtag-

ning kan påbörjas efter att miljö- och byggnadsnämnden godkänt prov-

tagningsplanen; provtagningen ligger till grund för beslut om vilka sane-

ringsåtgärder som ska göras; en rapport ska vara färdig före sommaren 

 på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott pågår arbetet med att 

eventuellt kunna förvärva det gamla bangårdsområdet utmed Östra 

Tullportsgatan som idag ägs av Trafikverket 

 budgivningen för Vendledal är avslutad med ett vinnande bud på 2,7 

mkr; tre fyrparhus kommer att byggas vilket ger 12 nya lägenheter 

 Nosshult; 36 tomter släpps i slutet av maj 

 Nybble; detaljplanen är överklagad; förvaltningen för dialog med Astrid 

Lindgrens Värld om alternativ för byggandet av personalbostäder 

 Krönsmon; utvecklingen av ny, fast infart till området är igång 

 en ny MEX-samordnare har anställts för att bringa ordning bland de ca 

150 ärenden som blivit liggande; finansieras inom befintlig budget 

 alla så kallade lucktomter är sålda, men under våren fylls det på med 

ytterligare ca 20 lucktomter så att kommunen totalt har ca 50 tomter att 

erbjuda     

 

___________________     
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§ 41 Dnr 2020/000013 026 

Arbetsmiljöfrågor i kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Marie Halldén, HR-chef, informerar om dels statistik över sjukfrånvaron 

2019, dels om det nyligen genomförda ledarforumet (7 februari). 
 

När det gäller sjukfrånvaron så sker en ökning över i princip hela linjen i den 

kommunala organisationen och i sådan grad att Vimmerby nu är sämst i 

länet. 
 

Kommunstyrelsens egen förvaltning skiljer ut sig en aning från kommunen 

som helhet med en total sjukfrånvaro på 9,3 % - en ökning från 2018 med 

2,4 %. Kommunen som helhet ligger på en total sjukfrånvaro på 7,2 %. 
 

Marie poängterar att detta är alldeles färska siffror och att en analys nu ska 

göras. 
 

Kommunstyrelsen är enig om att materialet bör tas till den särskilda arbets-

grupp som sedan i september 2019 arbetar med arbetsmiljöfrågan. 

 

Marie Halldén redogör också kort för Ledarforum den 7 februari som 

fokuserade på tillitsbyggande och kompetensförsörjning. 
 

När det gäller det senare fortsätter arbetet med den så kallade ARUBA-

modellen: Attrahera – Rekrytera – Utveckla – Behålla – Avveckla. 
 

Av de olika delarna i modellen prioriterades ”behålla” vid detta forum. 
 

Frågor/aspekter som diskuterades  
 

 Vad påverkar din arbetslust? 
 Vet du varför dina medarbetare går till jobbet? 
 Har DU någon betydelse för hur gärna en medarbetare vill vara på jobbet och prestera? 
 Våra medarbetare är våra ambassadörer och vår viktigaste resurs! 
 Fundera på vad vi kan/ska göra för att behålla alla våra medarbetare 

 

Den 24 april följer Ledarforum upp diskussionen. 
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Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, redogör kortfattat för den 

granskning som kommunens revisorer arbetar med avseende höstens 

händelser. 
 

Revisorerna har genomfört ett 25-tal intervjuer samt gått igenom epost och 

dokumentation. 
 

När slutrapporten kommer och vilka slutsatserna kan tänkas bli känner än så 

länge endast revisorerna till. 
 

Kommunstyrelsen diskuterar den fortsatta processen. Enighet råder om 

vikten av att kommunstyrelsen får information om processen för bland annat 

planering av ett eventuellt extra sammanträde.    

 

___________________     
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§ 42 Dnr 2020/000073 020 

Medarbetarundersökning 2019 

Sammanfattning 

Tine Folkmann, HR-konsult, och Marie Halldén, HR-chef, redogör för den 

under hösten genomförda medarbetarenkäten. 
 

Enkäten genomfördes 26 november – 10 december 2019 och vände sig till 

alla tillsvidare- och visstidsanställda per 1 september 2019. Svaren fylldes i 

anonymt på webben. 
 

Tine Folkmann går igenom resultaten för kommunen som helhet samt för 

kommunstyrelseförvaltningen. Därutöver visar hon exempel på det stöd som 

ges till de chefer som har att gå igenom resultaten med sina respektive 

organisationsdelar. 
 

Till det mest framträdande positiva resultaten hör framför allt den stora 

andelen som är stolta över sitt arbete, vilket är en fortsättning på en tidigare 

positiv trend. 
 

Till noterade utvecklingsområden hör attityd, värdegrund och ambassadörs-

skap. 
 

För kommunstyrelseförvaltningen gäller att stoltheten över sitt arbete är stor, 

medan den psykosociala arbetsmiljön och benägenheten att arbeta kvar är 

viktiga områden att bevaka och stärka.    

 

___________________    
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§ 43 Dnr 2020/000014 00 

Kommundirektören informerar 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram informerar kommunstyrelsen om 

följande: 
 

 diskussionen med Västerviks kommun angående fortsatt samverkan kring 

bland annat chefskap för räddningstjänsten präglas av en god dialog 
 

 ITSAM-avtalet har sagts upp och detta har skickats till Kinda kommun och 

övriga kommuner ingående i ITSAM, men ingenting har hittills hörts 
 

 Carolina har deltagit i landsbygdsrådet; bra och positivt möte där för lands-

bygden flera relevanta frågor ställdes, inte minst kring fiberutbyggnaden  
 

 med referens till ovan: viktigt med klarlägganden beträffande fiberfrågan, 

i synnerhet till Sevede ekonomisk förening; mer information lämnas vid 

nästa kommunstyrelsesammanträde 
 

 den 12 mars kommer Johan Wänström från Centrum för kommunstrate-

giska studier tillbaka för att träffa tjänstepersoner på temat gränssnitt 

mellan politik och förvaltning; (SD) och (V) får då särskild inbjudan att 

delta, då de missades vid förra tillfället 
 

 investeringsbehoven: en särskild grupp tittar på skolans behov; diskus-

sioner förs om omsorgsboende; 18 mars information till chefer, skydds-

ombud och fack om läget beträffande Stadshuset, men också bolagens 

behov 
 

 arbetet med digitaliseringsstrategi fortgår; mer information vid kommun-

styrelsens möte i maj då också ITSAM deltar 
 

 första biogasmacken i Vimmerby är nu i bruk och förvaltningens första 

biogasbil är på plats; fordonsflottan ska ses över på övergripande nivå 

med ambitionen att öka antalet biogasbilar 
 

 arbetet med upphandling effektiviseras i och med att en medarbetare fått 

särskild utbildning för att hantera vissa upphandlingar och dessutom 

fungerar som vårt ”gränssnitt” mot Inköpscentralen 
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 Campus: 11 licentiater vars kommande forskning ska ha ett utpräglat 

landsbygdsperspektiv; spännande utveckling som också kan – om vi 

håller oss framme – vara värdefullt för Vimmerbys bästa  
 

 planering pågår för Öppet hus någon gång under året; ses delvis som ett 

led i att öka tilliten till kommunen 
 

 kommunen har anmält sig själv till datainspektionen då vissa person-

uppgifter (över tio år gamla handlingar) hamnat på avvägar i samband 

med gallring; finns risk för vite men kommunen tar sitt ansvar; Sydarki-

vera är behjälpliga med stöd 

 

___________________ 
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§ 44 Dnr 2019/000325 049 

Redovisning av oförutsedda medel 

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef, redogör kort för omständigheterna kring 

kommunstyrelsens budgetpost oförutsedda medel. 
 

I utgångsläget är 5 375 000 kr budgeterat för oförutsett. Tidigare beslut om 

att täcka kostnaderna för SKR:s analys av det ekonomiska läget i kommunen 

– à 85 000 kr – innebär dock att det egentligen handlar om 5 290 000 kr. 
 

Därutöver finns inga formella beslut, men några projekt/frågor för vilka ändå 

i praktiken reservats motsvarande 3 900 000 kr, nämligen: 
 

Översiktsplan 1 mnkr 2020, 2 mnkr 2021, 1 mnkr 2022 1 000 000 
Räddningstjänst, 3 tjänster 1 500 000 
HR, 1 tjänst 700 000 
Arkiv fastighet 500 000 
Öronmärka till kultur- och fritidsutskottet 200 000 

 

Givet att ovanstående beslutas/realiseras återstår då 1 390 000 kr. 
 

Kommunstyrelsen diskuterar det redovisade och är enig om att det är olyck-

ligt att så stor del är intecknad så tidigt under året. Detta bör undvikas för 

framtiden och är något budgetberedningen behöver betänka i arbetet med 

budget 2021. T ex skulle en post ”ofördelat” kunna prövas för kända kom-

mande åtgärder som på grund av osäkerhet inte kan budgeteras mer precist. 
 

Mattias Karlsson påpekar också att vissa av posterna ovan spiller över på 

2021 och framåt, vilket bör tydliggöras. 
 

Mattias redogör också kort för låneläget i kommunen och kommunkoncer-

nen. För närvarande har koncernen ca 1 miljard i skuld och lånetaket är 1,5 

miljarder, ett tak som nåddes senast 2014. När nu investeringstakten tar fart i 

kommun och bolag riskerar koncernen att på nytt nå lånetaket kring 2022. 
 

Mattias Karlsson påminner också om de finansiella målen, i synnerhet det 

som handlar om att alla investeringar ska vara självfinansierade.    

___________________     
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§ 45 Dnr 2019/000412 822 

Gullringen Simhall Ekonomiska Förening uppsägning 
av grundavtal  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förlänger tidigare avtal med Gullringens simhalls ekono-

miska förening att gälla år 2020 enligt 2019 års nivå.  

 

Sammanfattning 

Sedan tidigare finns det ett avtal mellan Vimmerby kommun och Gullringens 

simhalls ekonomiska förening där både simundervisning för kommunens 

skolelever och anläggnings- och skötselbidrag ingår.  
 

Utvecklingsavdelningen föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen upp-

rättar ett avtal för skolelevernas simundervisning och ett annat avtal upp-

rättas av utvecklingsavdelningen som gäller anläggnings- och skötsel-

bidraget. Utöver detta finns, sedan långt tillbaka, ett avtal mellan Vimmerby 

kommun och Gullringens simhalls ekonomiska förening som rör sommar-

simskola. 
 

Intill en eventuell nyordning beträffande avtalen föreslår kultur- och fritids-

utskottet att kommunstyrelsen förlänger gällande avtal med Gullringens 

simhalls ekonomiska förening att gälla år 2020 enligt 2019 års nivå.      

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsutskottet 2020-01-20, § 10, Dnr 

2019/000412 822      

 
Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen      

 

___________________     
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§ 46 Dnr 2020/000050 04 

Investeringar 2020  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att investeringsprojekt (listade i tjänsteskrivelse) 

till ett sammanlagt värde av 63 450 tkr ska igångsättas.  

 

Sammanfattning 

Andreas Horste, samhällsbyggnadschef, redogör kort för bakgrunden. 
 

Kommunstyrelsen ansvarar för att investeringarna som ingår i den beslutade 

investeringsramen för 2020 i möjligaste mån kan genomföras. 
 

För att inte låsa upp hela beloppet i investeringsramen, 80 mkr, har ett antal  

säkra projekt valts ut liksom delar av andra projekt som samhällsbyggnads-

avdelningen vill återkomma till i en löpande dialog med kommunstyrelsen. 
 

På detta sätt skapas ett visst ”spelutrymme” och flexibilitet som bidrar till 

förutsättningarna att nyttja hela investeringsramen. 

 

Finansiering 

Finansiering ska ske med likvida medel. 
 

Följande projekt ingår i detta igångsättningsbeslut: 

 
Nyinvesteringar  (tkr) 

Anslutningsavgift fiber 250 
Ny förskola 5 000 
GC-väg Gullringen 500 
Skolutredning, Vimmerby tätort 1 000 
  
Utredningar  

Inventering avfallsdeponier 600 
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Exploateringar  

Exploatering Nossen 2 200 
Exploatering Nybble 1 700 
Exploatering Krönsmon Gatunätet 1 700 
Exploatering Krönsmon infart från riksvägen 6 500 
  
Attraktionsinvesteringar  

Vackra Vimmerby 250 
Tillgänglighetsanpassning 400 
CEOS Asfaltering GC-väg, gata och staket 950 
Ryttargården 1 200 
  
Reinvesteringar  

Energieffektiviseringsåtgärder 1 000 
Verksamhetsanpassning lokaler 1 500 
AL-skolan upprustning, tek ytskick, utemiljö 2 500 
Vimarskolan upprustning (650 tkr drift) 9 850 
Stadshuset 1 000 
Brännebro skola 2 700 
Asfalteringsprogram 2 000 
Kontaktcenter 1 250 
Utbyggnad Fritids Vimarskolan, utredning 500 
Utbyggnad Fritids AL-skolan, utredning 500 
Storebro skola A-hus, C-hus 750 
Ombyggnad av brandstation 4 300 
Ishallen, ombyggnad, förbundets krav 4 500 
Särskilda arbeten 1 500 
Solelpaneler kommunala fastigheter 250 
  
Förvaltningsinvesteringar  

Kommunstyrelsen  

Bil med kyla till kostverksamheten 600 
Tankbil, räddningstjänsten 2 700 
Trafiksäkerhetsåtgärder 400 
Utbyte av belysningsstolpar 200 
Inventarier och system, Kontaktcenter 650 
Kyla till kommunens fastigheter 1 500 
 
Barn och utbildningsförvaltningen  

Digitalisering av skolan, infrastr. och kringutr. 600 
  
Socialförvaltningen  

Inventarier 450  

     



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 18(46) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet, 2020-01-21, § 4, Investeringar 

2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-20, Igångsättningar av investeringar 

      

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen  

Samhällsbyggnadsavdelningen  

Barn och utbildningsförvaltningen  

Socialförvaltningen    

      

___________________     



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 19(46) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47 Dnr 2019/000635 311 

Bysjövägen - Lilla lundens förskola 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
  

1. sänka hastigheten till 30 km/h på del av Bysjövägen i Vimmerby, på 

sträckan markerad på karta med Id 69232 
 

2. projektet finansieras inom gatukontorets budget 
 

3. ge samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att besluta vilka tider som 30 

km/h ska gälla vid Lilla Lundens förskola 
 

4. ge samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att se över situationen vid 

samtliga förskolor och återkomma till kommunstyrelsen med förslag          

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ledamöterna från (S) reserverar sig mot beslutet.      

 

Sammanfattning 

En hastighetnedsättning på del av Bysjövägen är föreslagen. Bysjövägen 

passerar två förskolor. Det har kommit in ett önskemål från Lundens förskola 

om sänkning av hastigheten.  

 

Ärendet 

Sänka hastigheten förbi förskolan Lunden och Lilla Lunden, som är belägen 

på Bysjövägen i Vimmerby, till 30 km/h (enligt karta med Id 69232 LTF 

Bysjövägen sänkt hastighet). 

 

Bakgrund  

Bysjövägen är en kommunal gata innanför tättbebyggt område där bashastig-

heten är 50 km/h och ett politiskt beslut krävs för att trafikingenjören ska 

kunna göra en lokal trafikföreskrift.  
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Därför föreslår samhällsbyggnadsavdelningen att kommunstyrelsen beslutar 

att gatan ska ha hastighetsbegränsningen 30 km/h. Våren 2018 tog Vimmer-

by kommun över väghållaransvaret för del av Bysjövägen. 
 

En trafikmätning som utfördes hösten 2017 visade att maxhastigheten ligger 

på 75 km/h från Vimmerby och 68 km/h mot Vimmerby.  

 

Aktuell situation 

Idag är hastigheten på gatan 50 km/h. På parallellgatan Snokebovägen är 

hastigheten 30 km/h framför Skogsbackens förskola. 

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Polisen har inget att erinra enligt yttrande Id 69499. 
 

Synpunkt från Lena Nilsson rektor på berörda förskolor: ”Trafik in mot 

Vimmerby håller hög hastighet förbi infarten till förskolorna Lunden och 

Lilla Lunden”. 

 

Bedömning 

Behovet anses vara uppfyllt då förskolan och parkeringen ligger på varsin 

sida av gatan.  

 

Finansiering 

Finansiering sker inom gatukontorets budget.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
  

1. sänka hastigheten till 30 km/h på del av Bysjövägen i Vimmerby, på 

sträckan markerad på karta med Id 69232 
 

2. projektet finansieras inom Gatukontorets  

      

Beslutsgång 

Niklas Gustafsson (M) yrkar bifall till förslaget och gör följande tilläggs-

yrkande:  
 

att ge samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att besluta vilka tider som 30 

km/h ska gälla vid Lilla Lundens förskola; samt  

 

att ge samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att se över situationen vid 

samtliga förskolor och återkomma till kommunstyrelsen med förslag. 
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Helen Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget och gör följande tilläggsyrkande:  
 

att 30 km/tim ska gälla vid samtliga förskolor. 
 

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan bifalla det ursprungliga 

förslaget och finner att så är fallet. 
 

Ordförande ställer sedan Helen Nilssons tilläggsyrkande mot Niklas 

Gustafssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det 

senare. 

       

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet, 2020-01-21 § 7 Bysjövägen – 

Lilla Lundens förskola 

Id 69232 LTF Bysjövägen sänkt hastighet 

Id 69499 Yttrande Polisen 

Sänkt hastighet förbi förskolorna Lilla Lunden och Lunden skrivelse från 

barn- och utbildningsförvaltningen           

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen      

 

___________________ 
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§ 48 Dnr 2019/000303 311 

Rätt fart i staden - implementering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. ge i uppdrag till samhällsbyggnadsavdelningen att göra en uppdatering 

av Rätt fart i staden med undantag av Stora torget och kringliggande 

gator. 
 

2. finansiering av konsult ska ske med likvida medel från gatukontorets 

budget, till en kostnad av 65 000 kronor.      

 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ger samhällsbygg-

nadsavdelningen i uppdrag att göra en uppdatering av Rätt fart i staden, samt 

godkänna finansiering av detta.  

 

Bakgrund 

Projektet "Rätt fart i staden Vimmerby" påbörjades i november 2011 med 

hjälp av konsulten Ramböll. 2012-02-08 överlämnades en slutrapport av 

konsulten till dåvarande teknik- och serviceförvaltningen. Teknik- och 

servicenämnden gav förvaltningen i uppdrag att fortsätta med en genom-

förandeplan för projektet Rätt fart i staden 2012-11-15. En utställning om 

projektet för allmänheten gjordes i stadshuset under tiden 2012-01-12 - 

2013-01-31. Samtidigt skickades förslaget till berörda myndigheter och en 

del organisationer för yttrande.  
 

Ärendet behandlades av kommunfullmäktige 2015-02-23, KF § 40 där 

ärendet återremitterades med en rad motiveringar.  
 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-16 beslutades att remittera 

hastighetsplanen till partigrupperna för synpunkter senast 2015-09-01. 
  

Under kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-06 var frågan återigen uppe 

för beslut. Inga yttrande från partigrupperna hade kommit in. 
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Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta förslaget till hastighetsplan 2015-11-23, men att genomförandet skulle 

tas upp i budgetarbetet 2017.  

 

Aktuell situation 

Nu är det år 2020 och inget har ännu hänt. Rätt fart i staden har inte imple-

menterats då det inte har funnits medel i investeringslistan. En del av de 

gator där hastighet föreslagits vara 40 km/h har byggts om sedan 2012 då 

utredningen genomfördes. 
 

Följande punkter behöver följas upp av konsult, till en uppskattad kostnad av 

65 000 kr. 
 

 Hur ska vi komma till skott med implementeringen 

 Vilka fysiska åtgärder måste utföras? 

 Hur stora blir kostnaderna? 

 Vad måste vi göra i år, vad kan vänta? 

 Arbetsgång, tidsplan, kommunikation ut mot Vimmerbys invånare. 

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Inga yttranden har begärts in. 

 

Bedömning 

För att komma framåt med Rätt fart i staden krävs dessa åtgärder. 

 

Finansiering 

Vimmerby kommuns totala låneskuld uppgick 2020-01-20 till 270 mnkr.  
 

Gatukontoret föreslår att finansieringen av uppdateringen ska belasta in-

vesteringsposten ”särskilda arbeten” som ingår i den av kommunfullmäktige 

beslutade investeringsramen.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet, 2020-01-21, § 5 Rätt fart i 

staden – implementering 

Tjänsteskrivelse Rätt fart i staden 2020-01-21 

ID 66049 Rätt fart i staden powerpoint 

SBU Protokollsutdrag 2019-10-01 § 85 Rätt fart i staden- implementering 

SBU §69 2019-06-25 

SBU §49 2019-05-28 

ID 66900 gångpassage - skiss 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 49 Dnr 2019/000532 010 

Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, 
uteservering, etc 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

1. nya ”Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, uteservering, 

marknad, torghandel och försäljning, evenemang, andra markupplåtelser 

+ Sommartorget” ersätter nuvarande dokument med samma namn (dnr: 

2018/000150; id: 67023)  

 

Ärendet 

Bakgrund 

Gatukontoret på Vimmerby kommun mottar ansökningar om tillstånd enligt 

Ordningslagen från Polismyndigheten för yttrande. Varje år inkommer ca  

55-100 st ansökningar med yttrandegrund. De avser bland annat evenemang, 

uteserveringar, försäljning, demonstrationer, korteger, politiska samman-

komster och andra tillfälliga markupplåtelser. Utöver dessa hanteras även 

förfrågningar om bl.a. skyltning, affischering, marknadsdagar, torghandel 

och Sommartorget.  
 

I dagsläget är gällande Riktlinjer och taxor för ovan nämnda ändamål inte 

tillräckligt omfattande (Id 67023). Omfånget räcker inte till för att uppnå den 

tydlighet som förväntas i yttranden och andra underrättelser gentemot sak-

ägare/aktörer och Polismyndigheten. Bristfälligheten bidrar till att oklarheter 

lätt skapas och försvårar ärendehanteringen, vilket i sin tur ökar risken för 

missförstånd samt förlängda ledtider. 

 

Aktuell situation 

För att säkra ovan nämnda ärendehantering har ett nytt förslag till Riktlinjer 

och taxor upprättats (Id 69790). Detta med avsikt att generera ett bättre, 

tydligare och effektivare arbetsflöde, vilket i sin tur kommer att möjliggöra 

en positiv inverkan på vår servicefunktion och därmed stärka förtroende-

kapitalet hos sakägare/aktörer. 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 26(46) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Vid framtagandet av förslaget gjordes flera avstämningar med berörda 

tjänstemän och förvaltningar, bland annat från Miljö- och byggnads-

förvaltningen samt Vimmerby Energi & Miljö AB. 
 

Upplåtelser för tillfälligt nöjesfält, tivoli eller cirkus i Vimmerby kommun 

föreslås hanteras som enskilda fall och kan medges i mån av plats/lämplig-

het. 

 

Bedömning 

Förslaget på riktlinjer och taxor bedöms mycket gynnsamt. Riktlinjerna 

kommer att gagna likabehandlingsprincipen och bidra till att sakägare/ 

aktörer ska kunna erbjudas likartade förutsättningar inom detta ärende-

område. 

 

Finansiering 

Ryms inom antagen MEX-budget.      
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-10, id 69544 

Föreslaget styrdokument ”Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, 

uteservering, marknad, torghandel och försäljning, evenemang, andra 

markupplåtelser + Sommartorget”. Dnr: 2019/000532/010, Id: 69790 

      

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 50 Dnr 2019/000139 109 

Medborgarförslag - Funderingar omkring trafikeländet i 
Vimmerby 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

1. avslå medborgarförslagets punkt 1 och 2, med hänvisning till att det sker 

en revidering av Rätt fart i staden 
 

2. avslå medborgarförslagets punkt 3, med hänvisning till att det sker en 

dialog mellan polisen och kommunen på Trafiksäkerhetsråden.  

 

Ärendet 

Medborgarförslaget om "trafikeländet" i Vimmerby rymmer inget konkret 

förslag, men lyfter i tre punkter fram problem som förslagsställaren önskar 

en lösning på. 

 

Bakgrund 

Medborgarförslaget lyfter fram följande tre punkter: 
 

1. Huvudströmmen av trafiken ska gå runt staden, via Lundgatan, inte 

genom staden. 
 

2. Tätortskörning har på papperet begränsats till 40 km/tim, men inga 

skyltar har ändrats. 
 

3. Buskörningen kvälls- och nattetid har kommun och polis ännu inte 

kommit till rätta med. 

 

Aktuell situation 

Följande refererar till punkterna ovan: 
 

1. Ligger som ett förslag i Vackra Vimmerby. Dock finns det ingen plan 

för när det ska genomföras. 
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2. Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag att revidera Rätt fart i 

staden, diarienummer 2019/000303. 
 

3. Det sker kontinuerligt en dialog mellan polisen och kommunen på 

Trafiksäkerhetsråden. 

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Inga yttranden har begärts in. 

 

Bedömning 

Ingen bedömning har gjorts då dessa punkter är mer av typen synpunkter. 

  

Finansiering 

Ingen finansiering krävs.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag Id 64660.  
 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 51 Dnr 2018/000492 109 

Medborgarförslag om övervakningskameror på platser 
där stora grupper folk vistas, även stora P-platser vid 
butiker och kommunala bostadsområden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med hänsyn till 

tidigare fullmäktigebeslut (2018-10-15, § 162) angående liknande förslag, 

anse medborgarförslaget besvarat.  

 

Ärendet 

Michael Hjorth föreslår i sitt medborgarförslag att övervakningskameror 

sätts upp på platser där stora grupper människor vistas, även vid stora parke-

ringsplatser vid butiker och kommunala bostadsområden  

 

Aktuell situation 

Kameraövervakning av offentliga platser blir allt vanligare i Sverige. Syftet 

med övervakningskameror på offentlig plats är oftast att förebygga brott och 

att skapa en tryggare miljö. 
 

Övervakningskameror kan ha en förebyggande effekt under vissa omständig-

heter. Störst brottsförebyggande effekt har övervakningskameror mot egen-

domsbrott och planerade brott. Exempelvis finns goda exempel där övervak-

ning av parkeringsplatser leder till färre bilinbrott. I andra miljöer är det 

svårare att påvisa samma förebyggande effekt. Mot impulsiva brott, exem-

pelvis våldsbrott, har kameraövervakning inte lika stor avskräckande effekt. 

I de fall då kameraövervakning fått en god brottsförebyggande effekt har den 

använts på platser där brottsligheten är hög och koncentrerad, så kallade 

”hotspots”. I Vimmerby finns inga hotspots där brottsligheten är särskilt hög.  
 

2017 inkom till kommunen ett medborgarförslag (dnr 2017/327/109) om 

övervakningskameror i centrum i Vimmerby kommun. Kommunfullmäktige 

avslog då medborgarförslaget utifrån att brottsligheten i Vimmerby inte var 

av den omfattningen att kameraövervakning kunde anses befogad.  
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Antalet brott i Vimmerby varierar över tid. Under vissa perioder kan antalet 

anmälda brott vara något högre. Jämfört med riket i stort är dock brottslig-

heten i Vimmerby alltjämt låg.  
 

Hjorth föreslår i sitt medborgarförslag att kameraövervakning även ska ske 

vid stora parkeringar vid butiker samt i kommunala bostadsområden. De 

större butiksparkeringar som finns i Vimmerby är inte belägna på kommunal 

mark, och det är därför inte ett kommunalt ansvar att ansöka om tillstånd för 

kameraövervakning på dessa platser.  
 

Inom bostadsområden är kameraövervakning en fråga för fastighetsägaren. I 

kommunala bostadsområden är det därmed det kommunala bostadsbolaget 

Vimarhem som har att ta ställning till eventuell kameraövervakning. 

 

Bedömning 

Med utgångspunkt från ovanstående bör medborgarförslaget anses besvarat.  

 
Beslutsunderlag 

Medborgarförslag lämnat av Michael Hjorth 2018-10-16, Id 63084 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-15 § 162, medborgarförslag om 

kameraövervakning i hela centrum i Vimmerby 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 52 Dnr 2019/000052 109 

Motion om gatunamn efter Vimmerbyprofiler 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Motivering 

Det är inte lämpligt att namnge gator eller platser efter levande personer, 

samt att det redan finns möjlighet för allmänheten att komma med förslag på 

namn.  

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ledamöterna från (S) reserverar sig mot beslutet.      

 

Ärendet 

Daniel Nestor (S) har lämnat en motion om att Vimmerby kommun ser över 

regelverket och gör det möjligt att döpa gator efter nu levande personer, samt 

att kommunen gör det möjligt för allmänheten att lämna in namnförslag på 

nya gator där man sätter upp ett regelverk med vilka kriterier som krävs.  
 

Daniel skriver att många Vimmerbybor är stolta över flera nu levande 

profiler, som även är förebilder för barn och ungdomar.  
 

Daniel yrkar även på att allmänheten ska ges möjlighet att lämna namnför-

slag på gator, och att det ska skapas ett regelverk för hur detta ska kunna ske. 
 

Oftast sker namngivning utifrån vad omgivande gator och kvarter har för 

namn. Om exempelvis gatorna i ett område har namn efter blommor är det 

naturligt att även nya gator inom området får namn på samma tema.  

 

Aktuell situation 

Memorialnamngivning, d v s namngivning av gator och platser för att hedra 

en person bör ske med stor eftertänksamhet och försiktighet. Det kan vara en 

delikat uppgift att välja ut vem som ska få en gata uppkallad efter sig. Många 

personer är förtjänta av att få ge namn till gator och platser, vilket leder till 

att ett urval måste ske av vilka som kan vara aktuella för att få en plats upp-
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kallad efter sig. Det kan vara svårt att bortse från subjektiva värderingar när 

memorialnamn ska bestämmas.  
 

Ett generellt krav som bör ställas vid memorialnamngivning är att den 

person som ska hedras är avliden. En person kan under sin livstid vara 

involverad i vitt skilda aktiviteter. I vissa fall kan personen nå bestående 

popularitet och erkänsla. Ära och berömmelse kan också vara kortvarig, och 

det kan därför vara klokt att låta tiden hinna ge perspektiv på personens liv 

och gärning. 
 

Ortnamnsrådet är ett rådgivande organ till Lantmäteriverket, som är den 

nationella ortnamnsmyndigheten i Sverige. I ortsnamnsrådet ingår represen-

tanter från bl a Posten, Riksantikvarieämbetet, Svenska språknämnden, 

Sveriges Hembygdsförbund och Lantmäteriet.  
 

I enlighet med Förenta Nationernas resolution oVII/2 rekommenderar 

Ortsnamnsrådet Sveriges kommuner och andra namngivare att inte skapa 

memorialnamn baserade på ännu levande personers namn, och att vid 

memorialnamngivning bör det ha gått en rimlig tid från det att personen har 

avlidit till dess namnet används i ortsnamn (t ex namn på gator, torg och 

allmänna platser) Som rimlig tid rekommenderas 3-5 år. 
 

Ett problem vid memorialnamngivning är även att hitta lämpliga objekt att 

namnge. Vanligen sker namngivning när nya gator och områden anläggs. 

Detta medför att det kan dröja innan ett lämpligt objekt att namnge dyker 

upp. När nya objekt att namnge dyker upp har dessa kanske ingen direkt 

koppling till personen, vilket kan leda till att kopplingen till den person man 

vill hedra kan kännas slumpartad. 
 

Alternativet är att hitta ett icke namngivet objekt som kan namnges. De 

objekt som inte tidigare namngetts riskerar dock att ligga perifert, eller vara 

av sådan dignitet att de tidigare inte ansetts behöva något namn alls. Det kan 

vara små torgytor, gångvägar eller grönområden eller något annat som inte 

står i paritet med personen som ska hedras. Den namnsättning som avsågs bli 

hedrande riskerar då att bli den motsatta.   
 

Processen för att namnge gator, torg och platser skiljer sig åt mellan 

kommuner. I Vimmerby beslutas namn av kommunstyrelsen utifrån förslag 

som givits av kommunens namngivningskommitté. Namngivningskommittén 

består av representanter från Stadsmuseet Näktergalen, miljö och byggnads-

förvaltningen samt samhällsbyggnadsavdelningen.  
 

Vid framtagandet av namnförslag i kommunen eftersträvas att det ska finnas 

struktur i namngivningen. Namnen på gator inom ett område kan till exem-

pel vara inom ett visst tema (exempelvis fåglar eller växter). 
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Det finns i dag inget som hindrar att allmänheten kommer med förslag på 

namn. Möjligheten att få gehör för de förslag som kommer in kan dock 

möjligen vara begränsade, då det eftersträvas en sammanhållen namnstruk-

tur. Det är sällan namngivningen i ett helt nytt område sker, utan oftast är det 

nya gator inom ett befintligt område där namnstrukturen redan är given.  

 

Bedömning 

Som framgår ovan är det olämpligt att döpa gator eller platser efter levande 

personer.   
 

Allmänheten har redan i dag möjlighet att inkomma med förslag på namn. 

Genom att sätta upp regler för vilka namn som kan föreslås finns risken att 

det skapar förväntningar att de namnförslag som ges ska realiseras. För att 

undvika falska förväntningar kan det vara bättre att allmänheten kan inkom-

ma med namnförslag på samma sätt som tidigare utan att ett regelverk 

skapas.   
 

Motionen bör utifrån ovanstående avslås.  

 

Beslutsgång 

Ola Gustafsson (KD) och Bo Svensson (C) yrkar bifall till samhällsbygg-

nadsutskottets förslag att avslå motionen. 
 

Peter Högberg (S) och Erik Paulsson (C) yrkar bifall till motionen.  
 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

bifaller samhällsbyggnadsutskottets förslag att avslå motionen. 
 

Helen Nilsson (S) begär votering och votering verkställs. 
 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller samhällsbyggnadsutskottets 

förslag att avslå motionen.      

 

Omröstningsresultat 

Med sju ja-röster för förslaget om att avslå motionen mot fyra röster för att 

avslå densamma bifaller kommunstyrelsen förslaget att avslå motionen. 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 34(46) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet, 2020-01-21 § 8 Motion om 

gatunamn efter Vimmerbyprofiler 

Motion om gatunamn efter Vimmerby profiler. Motion lämnad av Daniel 

Nestor (s), Id 64289. 

Tjänsteskrivelse/ förslag till beslut motion om gatunamn efter 

Vimmerbyprofiler    

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 

 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Jacob Käll (C)  x   

Niklas Gustafsson (M)  x   

Helen Nilsson (S), 2 vice ordf   x  

Anna Svensson (C) Eva Svensson (C) x   

Erik Paulsson (C)   x  

Bo Svensson (C)   x   

Ola Gustafsson (KD)  x   

Peter Högberg (S)   x  

Daniel Nestor (S)   x  

Lars Johansson (V) Tomas Peterson (M) x   

Emil Larsson (SD)  x   

Antal röster  7 4 0 
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§ 53 Dnr 2020/000052 010 

Styrdokument för Vimmerby kommuns krisberedskaps-
arbete  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  
 

1. anta styrdokumentet för Vimmerby kommuns krisberedskapsarbete 

samtidigt som det gamla med beslut 2017-04-24 § 77 upphör att gälla. 
 

2. styrdokumentet för kommunens krisberedskapsarbete ska gälla hela 

kommunkoncernen 

 

Ärendet 

Bakgrund 

Vimmerby kommuns övergripande mål under mandatperioden är att: 
 

 Medarbetare och beslutsfattare med funktioner i krisberedskapen ska ha 

en god förmåga att utöva sina roller vid händelse av en kris. 
 

 Sårbarheten i kommunens verksamhet ska minska och förmågan att 

kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet ska öka. 

 

Sveriges kommuner och Landsting (SKR) och Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap (MSB) har tecknat en överenskommelse om kommu-

nernas arbete med krisberedskap för perioden 2019-2022. I överenskom-

melsen ställs det krav på att kommunen har ett styrdokument för krisbered-

skapsarbetet för att skapa en övergripande strategisk inriktning av krisbered-

skapsarbetet i kommunen 

 

Aktuell situation 

Vimmerby kommun har idag ett styrdokument för mandatperioden 2014-

2018 men då (SKR) och (MSB) har undertecknat en ny överenskommelse 

om kommunernas arbete med krisberedskap för perioden 2019-2022, så 

ställs det krav på att ett nytt styrdokument tas fram för mandatperioden 
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2019-2022. Det är en justering av ett tidigare avtal mellan SKR och MSB 

som gällde 2014-2018.  
 

Ett nytt styrdokument har tagits fram med innehåll som kravställs kommun-

en utifrån överenskommelsen mellan MSB och SKR.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-01-21 § 8 

Styrdokument för Vimmerby kommuns krisberedskapsarbete 

Styrdokument LEH Vimmerby kommun 2019-2022 

Tjänsteskrivelse Styrdokument LEH Vimmerby 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 54 Dnr 2017/000506 001 

Instruktion för kommundirektör - revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ny instruktion för kommundirektören träder i 

kraft samtidigt som den gamla med beslut 2018-06-05 § 153 upphör att 

gälla.  
 

Beslutet träder i kraft under förutsättning att kommunfullmäktige antar nytt 

styrdokument för Vimmerby kommuns krisberedskapsarbete.  

 

Ärendet 

Bakgrund 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap (MSB) har tecknat en överenskommelse om kommu-

nernas arbete med krisberedskap för perioden 2019-2022. I överenskom-

melsen lyfts kommundirektörens roll i kommunens krisberedskapsarbete 

fram och därav uppdateras kommundirektörens instruktion med dessa 

tillägg. 
 

Enligt 7 kap. kommunallagen ska kommunstyrelsen utse en kommundirektör 

som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den 

förvaltning som finns under styrelsen. Vidare ska kommunstyrelsen i en 

instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. 

Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.   
  

Med anledning av ovanstående fastställde kommunstyrelsen den 5 juni 2018 

en instruktion för kommundirektören. 
 

SKR och MSB har tecknat en överenskommelse om kommunernas arbete 

med krisberedskap för perioden 2019-2022. Det är en justering av ett tidigare 

avtal mellan SKR och MSB som gällde 2014-2018. En av förändringarna 

jämfört med den tidigare överenskommelsen är att kommundirektörens roll i 

den kommunala krisberedskapen lyfts fram. Kommundirektörens instruktion 

kompletteras därför med dessa tillägg. 
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Aktuell situation 

En uppdatering av kommundirektörens instruktion har gjorts och komplette-

rats med dennes uppgifter kopplat till krisberedskapsarbetet.  

 

Beslutsunderlag 

Reviderad instruktion för kommundirektör i Vimmerby kommun 

Tjänsteskrivelse reviderad instruktion för kommundirektör 

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören      

 

___________________ 
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§ 55 Dnr 2019/000638 049 

Regler för kontanthantering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nya Regler för 

kontanthantering ersätter dokument med samma namn (dnr 374/2009)  

 

Sammanfattning 

Dokumentet för Regler för kontanthantering har uppdaterades i och med att 

den äldre versionen var från december 2009.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 § 424 Regler 

för kontanthantering  

Regler för kontanthantering. Diarienummer 2019/000638, Id 69165 

Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse - regler för 

kontanthantering 

Protokollsutdrag 2020-01-07 § 18 Regler för kontanthantering      

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 56 Dnr 2020/000087 103 

Trafiksäkerhetsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. återta kommunstyrelsens beslut från 2016-12-06 om att kommunstyrel-

sens ordförande också är ordförande i Trafiksäkerhetsrådet 
 

2. utse Ola Gustafsson (KD) till ordförande i Trafiksäkerhetsrådet fr o m 

2020-02-11 och till mandatperiodens slut 

 

Ärendet 

LOTS-gruppen var under period en grupp sammansatt av tjänstemän, kom-

munstyrelsens ordförande, polisen samt frivilligorganisationer som alla hade 

ett intresse i kommunens trafik. LOTS-gruppen var delaktig i att ta fram 

förslag om vilka gator som ska vara huvudleder samt vilka gator som ska ha 

fartgupp. Gruppen lades ner 2015, men återinfördes genom kommunstyrel-

sens beslut från och med 2017-01-01. I beslutet ingick också att kommun-

styrelsens ordförande skulle vara ordförande. 
 

Då de frågor som hanteras i Trafiksäkerhetsrådet i många avseenden ligger 

nära de frågor som hanteras i samhällsbyggnadsutskottet bedöms det vara 

mer relevant att utskottets ordförande också tar rollen som ordförande i 

Trafiksäkerhetsrådet.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ordförande i Trafiksäkerhetsrådet 

Protokoll kommunstyrelsen 2016-12-06, § 406, Dnr 2016/000344   

      

Beslutet skickas till 

Ola Gustafsson (KD) 

Jacob Käll (C) 

Administrativa avdelningen       

___________________    
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§ 57 Dnr 2019/000026 101 

Synpunkter och klagomål kommunstyrelse-
förvaltningen 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av synpunkter och klagomål 

2019.  

 

Sammanfattning 

Peter Högberg (S) efterlyser mer substans i redovisningen för att kommun-

styrelsen, som ansvarig för verksamheten, därigenom bättre ska kunna förstå 

i vilken mån vissa återkommande problem eventuellt kan bero på någon 

form av systemfel. Det skulle i så fall kunna leda till åtgärder vilket också 

skulle kunna påverka budgeten. 

 

Kommunstyrelsen instämmer och kommundirektör Carolina Leijonram tar 

frågan tillbaka till förvaltningen för att sedan återkomma till kommun-

styrelsen.    

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål till kommunstyrelse-

förvaltningen 2019      

 
Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen      

 

___________________     
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§ 58 Dnr 2020/000016 101 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Beslutsunderlag 

Anmälan av delegationsbeslut inom kommunstyrelseförvaltningen, id 69796      

 

___________________ 
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§ 59 Dnr 2020/000015 00 

Meddelanden till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.    

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gör ett medskick till den arbetsgrupp som utsågs av 

kommunstyrelsen 2019-09-30 att signalera till Arbetsmiljöverket och 

lagstiftarna att olika lagstiftningar i viss mån krockar med varandra i 

situationer som den som rådde under hösten i Vimmerby kommun. 

 

Kommunstyrelsen ser vidare gärna att kommunfullmäktiges ordförande Leif 

Larssons brev till kommunstyrelsen skickas vidare till kommunens revisorer.  

 

Beslutsunderlag 

Inkomna meddelanden      

___________________ 
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§ 60 Dnr 2020/000017 101 

Rapportering från konferenser och sammanträden mm 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade rapporter.  

 

Sammanfattning 

Helen Nilsson (S) redogör för möte i kommunförbundet där krisberedskap och 

vikten av samarbete mellan länets kommuner fick stort utrymme. Vidare 

pratades det om årsbokslut och internkontroll liksom om arbetsmarknadsfrågor, 

ungas uppväxtvillkor och skolinspektionens kommande granskning av skolor-

nas arbete beträffande hållbarhetsundervisning. Eventuella gemensamma taxor 

inom räddningstjänstområdet diskuterades. Idag ligger de i Kalmar län i 

spannet 670-1 132 kr för samma typ av tillsyn. Vimmerbys taxa är 912 kr. 
 

Erick Paulsson (C) representerar Vimmerby kommun i Sydarkivera, ett 

kommunalförbund med 26 medlemskommuner bildat 2015. Erik berättar att 

Sydarkivera bland annat har i uppgift att hantera råd och stöd när det gäller 

arkiv och informationshantering och gemensamt digitalt slutarkiv för för-

bundsmedlemmarna och därmed också för Vimmerby kommun. Sydarkivera 

växer stadigt och blir ett allt större kommunalförbund, varför Vimmerby 

kommun liksom andra medlemskommuner bör fundera på hur ens inflytande 

säkras. Erik välkomnar ledamöterna i kommunstyrelsen att dela med sig av 

sina eventuella idéer och tankar kring Sydarkivera och relaterade frågor. 
 

Ola Gustafsson (KD) och Jacob Käll (C) m fl har deltagit i den årliga kon-

ferensen Folk och kultur i Eskilstuna. De berättar att Anna Mellergård, 

litteratursamordnare i Vimmerby kommun höll i ett seminarium Litteratur är 

väl ingen konst. Av de många seminarierna och debatterna handlade en om 

det hot och hat mot konstutövare och media som kommit att bli mycket 

utbrett. Mycket är organiserat och visar hur viktigt vissa grupper anser det är 

att störa just kultur och media. Ett annat seminarium handlade om kulturella, 

kreativa näringar som, t ex i Norrköping, på ett medvetet sätt används för att 

stärka stadens attraktionskraft.  

 

___________________    
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§ 61 Dnr 2020/000018 101 

Inbjudningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande med anledning av inkomna inbjudningar: 

 

Inbjudan till Beslut 

Länsstyrelsen: Regionala miljömålskonferenser 2020 - 
Smartare, grönare Sverige, 2020-03-31, Kalmar  

avstår 

SKR: Demokratidagen, 2020-04-21, Stockholm avstår 

SKR: Modeller som stöd i medborgar-dialog i samhälls-
byggnad, 2020-04-29, Stockholm 

till samhällsbyggnadsavdelningen 

Hela Sverige ska leva: Landsbygdsriksdag, 2020-05-08—10, 
Jönköping 

Jacob Käll (C) undersöker förut-
sättningarna för deltagande för 
sig själv och Peter Högberg (S); 
beslut i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SKR: Mötesplats samhällsbyggande, 2020-06-15--16, 
Stockholm 

avstår 

Linköpings universitet/Centrum för kommunstrategiska 
studier: Samverkan i nätverk för KSO, 2020 

Jacob Käll (C) 

     

 
Beslutet skickas till 

Jacob Käll (C) 

Peter Högberg (S) 

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.          

 

___________________ 
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§ 62 Dnr 2020/000113 024 

Arvode Marie Nicholson (M) 

Kommunstyrelsens beslut 

Marie Nicholson (M) ska få arvode för nedanstående.      

 

Sammanfattning 

Niklas Gustafsson (M) tar upp frågan om arvode för Marie Nicholson (M) 

som under sin föräldraledighet dels deltagit i en intervju (2 tim) som en del i 

revisorernas utredning av höstens situation, dels i en utbildning i Indirekt 

Ledarskap (1½ dag). 
 

Jacob Käll (C) föreslår att arvode ska medges.      

 

Beslutet skickas till 

Marie Nicholson (M)      

Ekonomiavdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 

 


