
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(19) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-19 
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Beslutande Ledamöter 
Ingela Nilsson Nachtweij (C), ordförande 
Marie Nicholson (M), 1:e vice ordförande 
Helen Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
 

 

 

 Ersättare 
Ola Gustafsson (KD) 
Eva Berglund (S) Gick kl 17.00, deltog till och med §42 

 

Övriga närvarande Kommundirektör Carolina Leijonram 
Kommunsekreterare Jenny Andersson 
Handläggare Michael Ekström 
§32 Ekonomichef Mattias Karlsson 
§33, 37, 38 HR-chef Marie Halldén. 
§36 Mark- och exploateringsingenjör Sandra Torvaldsson 
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Enhetschef Anneli Johansson, 
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Hathazi, 
Vimmerby Energi & Miljö AB, VD Torbjörn Swahn, 
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§41-42 Administrativ chef Anna Erlandsson Karlsson 
Verksamhetsutvecklare digitalisering Stefan Malmborg 
§43 Samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi, 
Fastighetschef Torbjörn Bergström 

 

Protokolljusterare Marie Nicholson (M) 

Justeringens plats och tid Vimmerby 2019-02-25  
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 30-54 

 Michael Ekström  

 Ordförande 

  

 Ingela Nilsson Nachtweij  

Protokolljusterare 

  

 Marie Nicholson 
 

 
 

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Datum då anslaget sätts upp 2019- Datum då anslaget tas ned 2019- 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Michael Ekström, handläggare  
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§ 30 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Marie Nicholson (M) att jämte 

ordförande justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 32 Dnr 2019/000113 041 

Budget 2020 med plan 2021-2022 - Tidplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Utskottet antar föreliggande tidplan med tillägg av mötestid, vid behov, den 

8 maj. 

 

Vid budgetmöten ska arvode utgå enligt nuvarande arvodesbestämmelser. 

 

Utöver avsatt budget ska finansiering ske från posten oförutsett.  

 

Sammanfattning 

Ekonomichef Mattias Karlsson redogör för förslag till tidplan för arbetet 

med budget 2020. Viktiga datum är: 19 mars genomgång av budgetförut-

sättningar; 25 mars och 1 april är dialogdagar; 13 maj ska handlingar vara 

klara för beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott; 4 juni fattar kommun-

styrelsen beslut om förslag till ramar och den 17 juni fattar kommunfull-

mäktige beslut om ramar för de olika verksamheterna. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger till den 8 maj (fm) för egen 

beredning om behov av detta skulle uppstå. 

 

Det ska av tjänsteskrivelse tydligt framgå vilka som ingår i budgetbered-

ningen och att utgångspunkten för budgetarbetet är de verkliga behoven. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse tidplan 

Kalender för budget 2020 

 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

 

 

___________________ 
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§ 33 Dnr 2018/000617 17 

Räddningstjänst samverkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Utskottet godkänner redovisningen. 

 

Räddningstjänsten ska fortsatt aktivt samverka med Räddsam H i Kalmar 

län. 

 

Uppsägningen av avtal för ledningsfordon med Räddsam H i Kalmar län ska 

återtas. 

 

En säkerhets- och trygghetsorganisation med resursbehov ska presenteras 

senast 2019-05-31.  

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi och Dan Sundström från läns-

styrelsen i Kalmar län informerar om det aktuella läget.  

 

Ett material om Vimmerby kommuns samverkan angående Räddnings-

tjänsten med kommuner i Kalmar alternativt Jönköpings län har samman-

ställts av räddningschefen Stefan Larsson. Materialet har remitterats till 

länsstyrelsen för yttrande. 

 

Efter analys av tillgängligt material föreslås att Vimmerby kommun ska 

fortsätta att aktivt och konstruktivt delta i all samverkan med Räddsam H i 

Kalmar län, i allt säkerhetsarbete gällande räddningstjänst, krisberedskap, 

civilt försvar mm och att erforderliga resurser för detta tillförs. 

 

Dan Sundström från länsstyrelsens krisberedskapsenhet beskriver 

övergripande hur länet och kommunerna formar sitt arbete för att möta 

kraven på kommunernas krisberedskap generellt. Han betonar också att det 

är ett stort arbete och vikten av att det finns relevanta resurser. Dan 

Sundströms bedömning är att Vimmerby ligger ganska bra till, men att det 

behövs minst ett par funktioner som kan arbeta med detta på heltid för att 

kunna vara med att påverka, delta i nätverk etc. 
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Återstående kostnad för återtagande av avtal med Räddsam H i Kalmar län 

för del i ledningsfordon är 12 000 kr för drift och underhåll, vilket ryms 

inom Räddningstjänstens driftsanslag.  

 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänst Samverkan 2019-02-11 

Behovsanalys regionalt ledningsfordon H8080 

Bilaga 2. Presentation egen RiB-utbildning 

Räddsam F v3 2018-11-05 

PPT nytt ledningsfordon 8080 PKN 

Bilaga 1. Ledningsfordon, presentation och preliminära kostnader 

KS 2017-000858-1 Uppsägning av nuvarande avtal om ledningsfordon 8080 

314827_1_1 

Länsstyrelsens yttrande daterad 2018-12-03 

KS 2017-000858-2 Formell bekräftelse på uppsägning av nuvarande avtal 

om ledningsfordon 8080 316752_2_1 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 34 Dnr 2019/000141 305 

Försäljning av Sorteringsverk Driftenheten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Samhällsbyggnadsavdelningen ges i uppdrag att sälja sorteringsverket på 

Krönsnäs för 117 000 kr. 

 

Delegation ges till gatuchefen att genomföra försäljningen och återredovisa 

affären till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 

Sammanfattning 

Av Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2019-02-19 framgår: 

 

På Krönsnäs har Gatukontoret ett äldre sorteringsverk som använts sporadiskt 

vid behov. Behovet av sorteringsverket och kostnaderna för detta har utretts. 

Slutsatsen är att befintligt verk bör avyttras och istället hyra in ett verk det 

fåtal timmar det behövs. Situationen bör lösas skyndsamt. Efter auktion på 

sorteringsverket finns ett vinnande bud på 117 000 kr. Ingen finansiering 

behövs.  

 

Beslutsunderlag 

Sorteringsverk Driftenheten, Tjänsteskrivelse 2019-02-07 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 36 Dnr 2019/000133 253 

Astrid Lindgrens Värld, personalbostäder i 
bostadsområdet Nybble, Vimmerby 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Samhällsbyggnadsavdelningen ges i uppdrag att ta fram förslag på 

avsiktsförklaring mellan Vimmerby kommun och Astrid Lindgrens Värld 

avseende tomtmark i nya bostadsområdet Nybble.  

 

Sammanfattning 

Mark- och exploateringsingenjör Sandra Torvaldsson föredrar ärendet. 

 

Astrid Lindgrens Värld (ALV) önskar bygga bostäder för säsongspersonal i 

kommunens kommande bostadsområde Nybble. Byggnationen planeras 

inledningsvis bestå av två tvåvåningsbyggnader med lägenheter för 

självhushåll. Bostäderna ska klara permanentboende, men ska i första hand 

finnas för anläggningens säsongspersonal. ALV räknar med att på sikt kunna 

bygga minst en till likadan byggnad inom fastigheten. ALV har för avsikt att 

bygga i egen regi eller anlita en byggherre som de sedan hyr av. Oavsett 

alternativ ska ALV stå som fastighetsägare. 

  

Det markområde inom detaljplanen som lämpar sig bäst tillåter bostäder. 

Området omfattar ca 3 300 kvadratmeter och ligger bredvid den planerade 

tomten med märkning BDS. Se kartskiss med id 64731. Området motsvarar 

tre villatomter. 

 

Bedömning 

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer förslaget som genomförbart. Sett till 

ALV:s placering är markområdet fördelaktigt, både ur geografisk och miljö-

synpunkt. Säsongspersonalen kommer att ha gång- och cykelavstånd till sin 

arbetsplats, vilket bör reducera risken för ökad trafikering av exempelvis 

Kohagsgatan.  

 

Det föreslagna markområdet bedöms som det mest lämpliga alternativet för 

den här typen av bostadsändamål. Fastigheterna som ligger i främre kant av 

Nybble-området avser främst tomter för vård/skola/omsorg, medan de 

planerade fastigheterna längre ned inom Nybble-området avser villatomter. 

Det gör att villatomterna får något av en naturlig avskildhet och kan på så 

sätt få fortsätta vara ett mer renodlat bostadsområde. 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 9(19) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Finansiering 

Ryms inom befintlig budget för mark och exploatering.  

 

Beslutsunderlag 

Id 64664 Tjänsteskrivelse Astrid Lindgrens Värld, personalbostäder i 

bostadsområdet Nybble 

Id 64731 Kartbilaga Astrid Lindgrens Värld, personalbostäder i 

bostadsområdet Nybble, Vimmerby 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 39 Dnr 2019/000077 101 

Gränssnitt mellan Utvecklingsavdelningen och 
Turistbyrån 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Utvecklingsavdelningen ska lämna en rapport om det fortsatta arbetet vid 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23.  

 

Sammanfattning 

Utvecklingschef Thomas Svärd föredrar ärendet.  

 

Två huvudfrågor är aktuella: 

 

Ska utvecklingsavdelningen flytta till Rådhuset eller inte? 

Hur ska turistbyråverksamheten se ut i framtiden? 

 

Den senare frågan rymmer i sig frågor om organisationsformer, ekonomi, 

roller och - inte minst - "Vimmerbys bästa". 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-01-22 KSAU § 20 

Protokollsutdrag 2019-01-15 KS § 26 

Presentation Gränssnitt mellan Utvecklingsavdelningen och Turistbyrån 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 40 Dnr 2019/000121 101 

Översiktsplan för infrastruktur - bredband 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Samhällsbyggnadsavdelningen ges i uppdrag att (i samverkan med miljö- 

och byggnadsförvaltningen) ta fram en beskrivning av hur arbetet med en ny 

översiktsplan skulle kunna göras, en tidplan samt en bedömning av 

kostnaderna för arbetet. 

 

Beskrivningen ska redovisas vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23. 

 

Vimmerby Fibernät AB ska ta fram ett förslag till handlingsplan med 

ambitionsnivå och prioriteringar beträffande IT-infrastrukturen.  

 

Förslag till handlingsplan redovisas vid kommunstyrelsens arbetsutskott 

2019-04-23 

 

Sammanfattning 

Följande föredrar ärendet 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, avdelningschef Klas Svensson 

Kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi 

Vimmerby Energi & Miljö AB, VD Torbjörn Swahn 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, utredningsingenjör Stefan Larsson 

 

Nuvarande Översiktsplan (ÖP) för Vimmerby är från 2013 och det finns ett 

stort behov av att aktualisera planen. Flera "tematiska tillägg" har gjorts 

löpande, men det finns behov av att aktualisera ÖP utifrån ett helhets-

perspektiv. Länsstyrelsen har också påtalat att ÖP är gammal och särskilt 

pekat på VA-hanteringen. Andra frågor som bör inkluderas är de som rör 

miljö, dricksvatten och ev den om fiberutbyggnad. 

 

Arbetet med en ÖP är en omfattande och komplex process som bör inkludera 

ett stort antal intressenter. Ett väl genomfört arbete förväntas skapa goda 

förutsättningar för planering och utveckling för alla verksamheter. 

 

Det bör övervägas om en extern konsult ska arbeta med huvuddragen. 

Samtidigt behövs en erfaren projektledare på kommunen som håller ihop 

arbetet. Givet att en ny ÖP ska tas fram behöver ett sådant projekt och 

nödvändiga resurser tänkas in i budgetprocessen inför 2020. Ett uppdrag 
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behövs som innebär att beskriva hur arbetet med en ny ÖP kan genomföras 

liksom vilka resurser, utöver de befintliga, som behövs. 

 

Vare sig bredbands/fiberfrågan ska vara del av ÖP eller inte behövs en plan 

för arbetet med utbyggnaden i väntan på ÖP. Ett särskilt IT-infrastruktur-

program behövs för de närmaste åren, vilket anger ambitionsnivå och 

prioriteringar.  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Vimmerby Fibernät AB      

 

___________________ 
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§ 42 Dnr 2019/000106 101 

Projekt "Mer digital" i samverkan med Region Kalmar 
län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Vimmerby kommun ska avstå från projektet "Mer digitalt". 

 

Frågan om utbildning ska tas vidare till pensionärsrådet och möjligheten att 

engagera biblioteket ska undersökas.  

 

Sammanfattning 

Verksamhetsutvecklare digitalisering Stefan Malmborg redogör för 

konceptet ”Mer digital” som erbjuds av Telia och Region Kalmar län. Det 

handlar om en grundläggande IT-utbildning för kommuninvånare som inte är 

vana vid digitala verktyg och tjänster. Utbildningen vänder sig inte minst till 

äldre personer och viss oro uttrycks för i vilken mån det går att locka några 

större antal till en sådan utbildning. 

 

Stefan beskriver konceptet och dess syfte. Han redogör för de ekonomiska 

förutsättningarna för att delta, vilka skulle kunna landa på 200 000-280 000 

kr beroende på upplägg. 

 

Beslutsunderlag 

Mer digital - presentation KSAU 

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen      

 

___________________ 
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§ 43 Dnr 2018/000620 291 

Förstudie för skollokaler i tätorten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Utskottet godkänner presentationen. 

 

Tidplan och status för arbetet ska presenteras vid kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2019-05-21, samt på kommunstyrelsen 2019-06-04 

 

Sammanfattning 

Följande föredrar ärendet 

Samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi 

Fastighetschef Torbjörn Bergström 

 

Fastighetschef Torbjörn Bergström presenterar översiktligt vad som ska ingå 

i förstudien och hur den ska genomföras. Verksamheten kommer att vara 

involverad i hög grad i arbetet med förstudien och i synnerhet när det gäller 

behovsanalysen.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-01-15 § 24 

Protokollsutdrag 2018-12-18 § 355 

Protokollsutdrag 2018-11-27 § 317 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-19 § 145 

Id 64049 Beslut påbörja förstudie för byggnation av ny skola 2018-12-12 

Processbeskrivning 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 44 Dnr 2019/000130 007 

Revisionsrapport Granskning av kommunens fysiska 
planering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Rapporten lämnas till samhällsbyggnadsavdelningen samt miljö- och 

byggnadsförvaltningen för återredovisning till kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2019-04-23.  

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har anlitat PwC för en granskning av kommunens 

fysiska planering och PwC har lämnat sin rapport. 

 

PwC skriver att ”Den sammanvägda bedömningen efter genomförd 

granskning är att kommunen säkerställer att processen för fysisk planering 

till viss del bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.” 

 

Till PwC:s rekommendationer hör bl a att riktlinjer för försäljning av mark 

bör tas fram samt att riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 

bör utarbetas och fastställas, liksom en strategi för markförvärv. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv - Granskning av kommunens fysiska planering 

Granskning av kommunens fysiska planering Revisionsrapport 

E-post, Re VB Handlingar för ärende 2019000130 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen      

 

___________________ 
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§ 45 Dnr 2019/000131 007 

Revisionsrapport Granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet avs riskbedömningar och 
handlingsplaner  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Rapporten lämnas till HR-avdelningen för återredovisning till 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23.  

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har anlitat PwC för en granskning av kommunens 

arbetsmiljöarbete och PwC har lämnat sin rapport. 

Granskningen ska besvara frågan om huruvida kommunstyrelsen och 

nämnderna säkerställer att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs 

ändamålsenligt avseende riskbedömningar, handlingsplaner, rapportering av 

incidenter och uppföljning? 

Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden, vilka i allt väsentligt bedöms säkerställa att det syste-

matiska arbetsmiljöarbetet bedrivs ändamålsenligt avseende riskbedömning-

ar, handlingsplaner, rapportering av incidenter och uppföljning. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv - Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avs 

riskbedömningar och handlingsplaner 

Revisionsrapport granskning av SAM Vimmerby kommun 

E-post, Re VB Handlingar för ärende 2019000131 

 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen      

 

___________________ 
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§ 46 Dnr 2019/000132 007 

Revisionsrapport Granskning av kommunens 
internationella arbete 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Rapporten lämnas till utvecklingsavdelningen för återredovisning till 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23.  

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har anlitat PwC för en granskning av kommunens 

internationella arbete och PwC har lämnat sin rapport. 

 

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: Säkerställer 

kommunstyrelsen att det internationella arbetet bedrivs ändamålsenligt och 

på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt?  

 

PwC:s bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställer att det 

internationella arbetet bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt 

tillfredsställande sätt. Bedömningen är att kommunstyrelsen endast delvis 

har en ändamålsenlig organisation för det internationella arbetet och att det 

endast delvis finns ändamålsenliga riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas på 

respektive förvaltning. Vidare sker ingen ledning och samordning av arbetet 

från kommunstyrelsen och någon systematisk uppföljning av verksamhet 

eller ekonomi görs inte. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv - Granskning av kommunens internationella arbete 

Revisionsrapport Granskning av kommunens internationella arbete 

E-post, Re VB Handlingar för ärende 2019000132 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen      

 

___________________ 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 18(19) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 48 Dnr 2019/000111 101 

Filmprojekt i samverkan med Eksjö kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Utskottets ordförande undertecknar ett så kallat "Letter of Intent" 

(avsiktsförklaring).  

 

Sammanfattning 

Avsiktsförklaringen görs för att stödja förutsättningarna, bl a Svenska 

Filminstitutets tro på satsningen, för att inspelningen av filmen Trym 

rymmer kan göras i Småland.  

 

Beslutsunderlag 

Letter of Intent (LOI) Smaland UTKAST rev 

 

 

___________________ 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 19(19) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr 2019/000020 101 

Inbjudningar 2019 till Kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Marie Nicholson (M) och en representant från oppositionen deltar i 

Demokratidagen 2019-04-03  

 

Marie Nicholson (M) åker på Inspirationsdag med näringslivet i Göteborg 

 

Vimmerby kommun avstår från deltagande i nätverk för medborgarbudget.  

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan - Demokratidagen 2019 i Stockholm 

Inbjudan till nätverk för att pröva och utveckla medborgarbudget 

 

Beslutet skickas till 

Marie Nicholson     

 

___________________ 

 


