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Sammanträdesdatum 

2019-11-26 
 

 

  
 
Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 26 november 2019 kl 13:00 -14:05 

Ajournering:  

Beslutande Ledamöter 
Ola Gustafsson (KD), Ordförande 
Daniel Nestor (S), 1:e vice ordförande 
Erik Paulsson (C) 

 

 Ersättare 
Tomas Peterson (M) 
Peter  Högberg (S) 
Bo Svensson (C) 

 

Övriga närvarande Andreas Horste, samhällsbyggnadschef § 104-112 
Charlotte Ivarsson, controller § 104-106 
Malin Myrén, utskottsekreterare § 104-112 

 

Protokolljusterare Erik Paulsson (C) 

Justeringens plats och tid Stadshuset  
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 104-112 

 Malin Myrén  

 Ordförande 

  

 Ola Gustafsson (KD)  

Protokolljusterare 

  

 Erik Paulsson (C)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-11-26 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Myrén  
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 § 104 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet utser Erik Paulsson (C) att tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll 

 

___________________ 
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§ 105 Dnr 2019/000190 006 

Fastställande av dagordning 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner dagordningen.  

  

 

___________________ 
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§ 107 Dnr 2019/000605  

Nya städmaskiner till Lokalvård 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att 

 

1. Kost- och Lokalvårdsenheten får i uppdrag att köpa in nya 

städmaskiner. 

 

2.  finansiering ska ske med ofördelade medel genom 

investeringsposten ”särskilda arbeten” som ingår i KF 

beslutade investeringsram, till en kostnad av 240 000 kr.  

 

Sammanfattning 

Lokalvården saknar idag ett antal städmaskiner i verksamheterna. 

Avsaknaden av städmaskiner påverkar arbetsmiljön negativt och som idag är 

hårt ansträngd. Vid städning med maskin förbättras även underhåll och 

hållbarhet av golven. Behovet av städmaskiner är stora för att förbättra 

arbetsmiljön och löpande underhåll av golv. 

 

En situation som borde lösas skyndsamt utifrån både arbetsmiljö och 

underhåll av våra fastigheter. Att inte åtgärda detta är ej försvarbart. 

 

Finansiering 

Kost- och Lokalvårdsenheten föreslår att finansieringen av städmaskiner  

240 000 kr, ska belasta investeringsposten ”särskilda arbeten” som ingår i 

KF beslutade investeringsramen.  

 

Förslag till beslut 

Daniel Nestor (S) yrkar bifall 

           

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

___________________ 
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§ 108 Dnr 2019/000302 311 

Utbyggnad torget Vimmerby 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att 

 

1. ge Samhällsbyggnadsavdelningen uppdraget att ta fram olika 

förslag för Stora torgets utformning i Vimmerby ur ett 

långsiktigt perspektiv. 

 

2. ge Samhällsbyggnadsavdelningen uppdraget att temporärt 

åtgärda trafiksituationen vid La Plaza. 

 

 

Sammanfattning 

Stora torgets utformning i Vimmerby har under många år varit en diskussion 

för många olika parter. Det är en plats som berör många och det finns olika 

intresseområden. Samhällsbyggnad föreslår att vi tittar på en långsiktig 

lösning där vi tar med olika remissinstanser för att få en så bra 

helhetslösning som möjligt. Förslaget som i framtiden beslutas kommer 

sedan ligga som ett underlag för vårt dagliga arbete och kommande 

investeringar. Förslag på kontaktytor i arbetet är Vimmerby Handel, 

Vimmerby Fastighetsklubb, Allas Vimmerby, Bevara Vimmerby och 

Stadsarkitekt i Vimmerby. 

 

Bedömning 

Stora torget i Vimmerby är en central punkt och berör många, vi behöver en 

långsiktig lösning som vi kan arbeta mot i det dagliga arbetet. 

Trafiksituationen utanför La Plaza behöver under tiden temporärt ses över 

för att öka säkerheten för gångtrafikanter. 

 

Finansiering 

Ryms inom befintlig budget. 

      

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

Miljö och Byggnadsnämnden 
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§ 109 Dnr 2011/000354 253 

Karlbergsfastigheten, Storken 18 Vimmerby  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet utifrån Kommunstyrelsens delegation beslutar att 

 

1.  anta framtaget samarbetsavtal mellan Vimmerby kommun och 

Skobes Bil Öst AB. 

 

2.  finansieringen av 40% av den faktiska kostnaden, enligt 

avtalet, belastar Mark- och exploatering. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunen är ägare av fastighet Storken 18 i Vimmerby Kommun. På 

fastigheten har det tidigare bedrivits bilserviceverksamhet, innefattande 

bilförsäljning, bilverkstad, billackering och drivmedelsförsäljning, som 

orsakat miljöskador. 

I en ansvarsutredning gjord av miljö- och byggnadsförvaltningen i 

Hultsfreds och Vimmerby kommuner, nedan kallad Förvaltningen, den 14 

februari 2018 har Förvaltningen kommit fram till att Skobes ska betraktas 

som den som bedrivit bilserviceverksamheten och därigenom har ett 

efterbehandlingsansvar. Med hänsyn till den tid som förflutet sedan 

miljöskadorna uppstod har Förvaltningen bedömt att Skobes ansvar bör 

jämkas till 64% av de totala efterbehandlingskostnaderna ned till MKM-nivå 

samt att fastighetsägaren ansvarar för 50% av Skobes kostnad för 

utredningar gällande aktuella föroreningar. 

 

Den 28 juni 2018 beslutade miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfreds och 

Vimmerby kommuner, nedan kallad Nämnden, att förelägga Skobes att till 

Nämnden dels inkomma med en provtagningsplan, dels redovisa resultatet 

av utförda miljötekniska undersökningar enligt den framtagna 

provtagningsplanen. Nämnden beslut överklagades av Skobes till 

Länsstyrelsen i Kalmar län, nedan kallad Länsstyrelsen, som i beslut den 17 

maj 2019 inte gjorde några andra ändringar i beslutet än att kravet på 

riskbedömning och åtgärdsmål bestämdes till MKM-nivå istället för till KM-

nivå samt att tidsfristerna flyttades fram. Länsstyrelsens beslut har vunnit 

laga kraft. 
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Vidare beslutade Nämnden den 22 augusti 2018 att förelägga Kommunen att 

svara för 50% av Skobes kostnader för åtgärder enligt föreläggandet den 28 

juni 2018. Nämndens beslut överklagades av Kommunen till Länsstyrelsen 

som den 27 maj 2019 beslutade att upphäva Nämndens beslut, då jämkning 

utifrån rättspraxis inte är motiverat i utredningsskedet. Länsstyrelsens beslut 

har vunnit laga kraft. 

 

Nämnden har den 21 augusti 2019 beslutat att medge Skobes uppskov med 

att efterkomma Länsstyrelsens beslut den 17 maj 2019. 

Länsstyrelsens beslut den 17 maj 2019 bifogas detta avtal som bilaga 1 och 

Nämndens uppskovsbeslut den 21 augusti 2019 bifogas detta avtal som 

bilaga 2. Besluten i bilaga 1 och 2 kallas nedan tillsammans Föreläggandet. 

Skobes har anlitat miljökonsultföretaget Mitta AB för att ta fram 

provtagningsplan och genomföra miljötekniska undersökningar samt i övrigt 

vidta erforderliga åtgärder med anledning av Föreläggandet. Kommunen har 

för avsikt att anlita en egen miljökonsult som kan bistå kommunen i det 

fortsatta arbetet. 

Kommunen och Skobes har fört diskussioner om att gemensamt lösa den 

uppkomna situationen. Båda parter har därvid uttryckt att det är mycket 

angeläget att de miljötekniska undersökningarna med efterföljande 

riskbedömningar genomförs korrekt och skyndsamt. Vidare har Kommunen 

till Skobes framfört önskemål om att åtgärder ska vidtas till KM-nivå 

eftersom Kommunen överväger byggnation av bostäder på delar av 

fastigheten Storken 18. De efterbehandlingsåtgärder som vidtas utöver 

MKM-nivå ned till KM-nivå åligger Vimmerby kommun.  

 

Bedömning 

Fastigheten Storken 18 har ett strategiskt bra läge i Vimmerby och 

kommunens behov av bostäder ökar intresset för att utreda möjligheterna för 

fastigheten. Vimmerby kommun behöver vara med och utöka utredning till 

KM-nivå för att inte begränsa möjligheterna i framtiden för bostäder. 

 

Finansiering 

Ryms inom befintlig budget. 

 

Förslag till beslut 

Daniel Nestor (S) yrkar bifall 

Erik Paulsson (C) yrkar bifall 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 




