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Sammanträdesdatum

2019-08-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Tunasalen, tisdagen den 27 augusti 2019 kl 13:00
Ajournering:

Beslutande

Ledamöter
Ingela Nilsson Nachtweij (C), Ordförande
Niklas Gustafsson (M), 1:e vice ordförande
Helen Nilsson (S), 2:e vice ordförande
Ersättare
Anna Svensson (C)
Ola Gustafsson (KD)
Eva Berglund (S)

Övriga närvarande

§ 334-354 Carolina Leijonram, kommundirektör; Michael
Ekström, handläggare kommunstyrelseförvaltningen
§ 336 Alexander Airosto, NTF; Maria Åkerö, trafikingenjör
§ 338-341 Marie Halldén, HR-chef
§ 339-341 Mattias Karlsson, ekonomichef
§ 341 Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef; Thomas
Svärd, utvecklingschef, Miklós Hatházi, samhällsbyggnadschef; Andreas Horste, gatuchef; Ingunn Nilsen Andersson,
ekonomiavdelningen; Charlotte Ivarsson, samhällsbyggnadsavdelningen
§ 342 Thomas Svärd, utvecklingschef
§ 343 Daniel Johansson, miljö- och byggnadsförvaltningen
§ 345 Miklós Hatházi, samhällsbyggandschef
§ 346 Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef; Thomas
Svärd, utvecklingschef; Torbjörn Bergström, fastighetschef
§ 347 Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef; Stefan
Malmborg, administrativa avdelningen

Protokolljusterare

Niklas Gustafsson (M)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Vimmerby

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 334-354

Michael Ekström
Ordförande
Ingela Nilsson Nachtweij
Protokolljusterare
Niklas Gustafsson (M)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-08-27

Datum då anslaget sätts upp "[Datum, anslaget sätts upp]"
Förvaringsplats för protokollet

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

Administrativa avdelningen, Stadshuset
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[Sekreterare]
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§ 334

Dnr 2019/000019 101

Val av protokolljusterare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott väljer Niklas Gustafsson (M) till att jämte
ordförande justera dagens protokoll.
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§ 335

Dnr 2019/000190 006

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande
justeringar:
Ärende 11 angående Föreningen Energikontor Sydost utgår och tas upp på
kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 september.
Två ärenden läggs till dagordningen:
Ärende 22 angående Utredningsdirektiv till kommundirektör för hur
kommunen hanterar IT avseende funktion och kostnader
Ärende 23 angående diskussion inför direktionsmöte ITSAM

___________________
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§ 344

Dnr 2018/000425 00

Vision för Vimmerby
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1.

inte lämna något eget yttrande över utkastet till vision

2.

kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 3 september får en kort
information om processen

Sammanfattning
Demokratiberedningen, tillsatt av kommunfullmäktige i Vimmerby
kommun, har i uppdrag att ta fram förslag på en övergripande vision för
Vimmerby kommuns geografiska område.
Ett utkast till vision är presenterat för kommunfullmäktige, vilket nu skickats
ut på remiss. Synpunkter på utkastet till vision ska senast den 30 september
skickas med e-post till kommun@vimmerby.se.
Remissrundan ska mynna ut i ett förslag som slutligt ska antas vid ett fullmäktigemöte under senhösten 2019.
Beslutsunderlag
Följebrev till remiss av Vision Vimmerby
Vision med anteckningar
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
___________________
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§ 349

Dnr 2019/000358 109

Motion om att inrätta en bilpool med gas/elbilar i
Vimmerby kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till
kommunstyrelseförvaltningen.
Sammanfattning
Daniel Nestor (S) och Anders Enqvist (S) har lämnat in en motion "Inrätta en
bilpool med gas-/elbilar i Vimmerby kommun". De menar att en del av
ambitionen att Vimmerby kommun blir en mer attraktiv kommun är att
kommunen kan erbjuda en hållbar vardag för människor. Motionärerna vill
att Vimmerby Energi och Miljö AB anordnar en bilpool med gas-/eldrivna
bilar. Det skulle ge kommuninvånare möjlighet att testa ny teknik och
samtidigt bidra till en bättre miljö. Genom medlemskap skulle man kunna
hyra bilarna. Författarna argumenterar att Vimmerby kommun har satsat på
elladdstolpar och kommer att få en gasmack. En satsning på bilpool kommer
att medföra att fler människor vill prova den nya tekniken och kommunen
bidrar till utvecklingen av fossilfria fordon.
Motionärerna föreslår
 Kommunfullmäktige skriver in i Vimmerby Energi & Miljö AB:s
särskilda ägardirektiv att bolaget ska starta och driva en bilpool med el/gasdrivna fordon.
 Bilpoolen görs tillgänglig för både företag och privatpersoner.
 Utreda framtida drift och ägarskap.
Beslutsunderlag
Motion om att inrätta en bilpool med gas-/elbilar i Vimmerby kommun
Protokollsutdrag KF 2019-06-17 § 118 Motion om att inrätta en bilpool med
gas-/elbilar i Vimmerby kommun
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
___________________
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§ 354

Dnr 2019/000020 101

Inbjudningar till kommunstyrelsen och utskotten
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande med anledning av
inkomna inbjudningar:
Inbjudan till

Beslut

Höstens Citygroup, 3 sep

avstår

Inbjudan Strategiskt samtal 3 sept, Pride och se´n då

oppositionen deltar

SKL – webbinarium om hot och våld mot
förtroendevalda, 10 sep

deltagande sker på eget initiativ;
ingen ersättning utgår

Välkommen till Demokratidagen 2019 Det delade
Sverige, 27 sep

inbjudan skickas till
demokratiberedningen

Inbjudan KKN-konferens södra Sverige 2019, 3 okt

avstår

Inbjudan till politiker/tjänstemän Seminarium om
transporter i Astrid Lindgrens Hembygd 10 okt

Ingela Nilsson Nachtweij deltar
(ev)

Inbjudan - Workshop i Nacka för dig som är toppolitiker avstår
och kvinna, 16-17 okt
4S-projekt, 17 okt

skickas till kommunstyrelsens

Inbjudan till Regiondagen 21 nov

skickas till kommunstyrelsens

Save the Date – Barnkonventionsdagen på Näs, 20 nov

noteras

Beslutet skickas till
Helen Nilsson (S)
Demokratiberedningen
Ingela Nilsson Nachtweij (C)
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

___________________
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§ 355

Dnr 2019/000456 000

Utredningsdirektiv till kommundirektör om hur
kommunen hanterar IT avseende funktion och
kostnader
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge ett utredningsdirektiv till
kommundirektören om hur kommunen hanterar IT avseende funktion och
kostnader i enlighet med beskrivningen under sammanfattning.

Sammanfattning
Bakgrund
Gränssnittet mellan Vimmerby kommun och ITSAM behöver vara det
centrala i utredningen. Det arbete som kommuncheferna i alla kommunerna
påbörjat gällande ITSAM:s uppdrag och gränssnitt mellan ITSAM och
kommunerna måste påskyndas. Beställarkompetens i vår kommun gentemot
ITSAM måste förbättras och därför behöver det beskrivas noggrant i
utredningen rapport. Uppföljning av fakturor från ITSAM kopplad till en
ökad beställarkompetens måste intensifieras. Möjligheter till mer hållbar
elektronikåtervinning ska ingå i utredningen nu när vi inom ITSAM och
kommunerna kommer att äga utrustningen. Budgetberedningen för ITSAM
måste inkludera KS i kommunerna mer så att budgeten och prislistan får en
större acceptans och förståelse i hemkommunen. Att ITSAM tillåts
budgetera ett överskott måste få ett slut fr o m 2020. Behovet av enskilda
användarkonton bör också ingå i utredningen liksom möjligheter till lägre
service- och supportkostnad. Kinda har gjort en utredning som bör ligga som
material till Vimmerbys utredning utifrån att den syfta till att Kinda ska
begära utträde. Vimmerby kommun måste planera för sin framtid inom
ITSAM inför scenariot att Kinda begär utträde. Det måste utredningen
beskriva.
Sammanfattningsvis ska utredningsrapporten innehålla svar på:
 hur ska gränssnittet mellan Vimmerby kommun och ITSAM vara för att
tillgodose hög funktion till en rimlig kostnad
 hur ska kommunens beställarkompetens förbättras
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 hur ska fakturor följas upp mer effektivt så att kommunens säkerställer
att ITSAM:s leverans motsvarar kommunens beställning och vilka
rutiner finns om leveransen inte är uppfylld
 är ITSAM:s prislista kostnadseffektiv för Vimmerby kommun i
jämförelse med andra kommuners IT och/eller konsulttjänster/privata
butiker?
 hur ska dialogen med KS förbättras om ITSAM:s budgetberedning
 hur ser behovet av användarkonton, behöver det förändras?
 finns möjligheter till lägre support och servicekostnader nu när
kommunen ska leasa utrustning av ITSAM NÄRA IT blir verklighet och
finns mer kostnadseffektiva alternativ till ITSAM:s support. Finns
möjlighet till elektronikåtervinning liknande den dagliga verksamhet
som finns i flera kommuner?
 hur ska Vimmerby göra om Kinda begär utträde?

Tidsplan och resursåtgång samt detaljerad utredningsplan ska presenteras för
kommunstyrelsens arbetsutskott 24 september.
Beslutsunderlag
Utredningsdirektiv till kommundirektör om hur kommunen hanterar IT
avseende funktion och kostnader
Beslutet skickas till
Kommundirektören
___________________
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