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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(10) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-19 
 

 

  
 
Plats och tid Stadshuset, Tunasalen, tisdagen den 19 mars 2019 kl 13:00 

Ajournering: 15.30-15.40 

Beslutande Ledamöter 
Ingela Nilsson Nachtweij (C), ordförande 
Marie Nicholson (M), 1:e vice ordförande, ej § 70 
Eva Berglund (S), ej §70 
Ola Gustafsson (KD), § 70 
 

 

 Ersättare 
Ola Gustafsson (KD), § 56-78 

 

Övriga närvarande § 56-79 Carolina Leijonram, kommundirektör; Michael Ekström, 
handläggare kommunstyrelseförvaltningen 

§ 58 Från VTT: Bengt Ingemarsson, Christian Ingemarsson, 
Dan Edlund, Ingvar Bäckman, Sten Karlsson; Thomas Svärd, 
utvecklingschef; Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef 

§ 59 Från Coompanion: Ewa Engdahl, ordf och 
verksamhetsledare; Jan-Olof Thorstensson, vice ordf 

§ 60 Mattias Karlsson, ekonomichef 

§ 61 Mattias Karlsson; Miklos Hathazi 

§ 62 Miklos Hathazi 

§ 63 Mattias Karlsson 

§ 64 Mattias Karlsson; Ingunn Andersson, ekonomi; Marie 
Björling, HR; Marie Halldén, HR-chef 

§ 65 Miklos Hathazi, Marie Halldén 

 

Protokolljusterare Eva Berglund 

Justeringens plats och tid Stadshuset i Vimmerby, 2019-03-25  

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 56-79 

 Michael Ekström  

 Ordförande 

  

 Ingela Nilsson Nachtweij  

Protokolljusterare 

  

 Eva Berglund   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-03-19 

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

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Michael Ekström  
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 § 56 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Eva Berglund (S) att jämte 

ordföranden justera dagens protokoll. 

 

___________________ 
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§ 57 Dnr 2019/000190 006 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen. 

 

___________________ 
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§ 60 Dnr 2019/000113 041 

Budget 2020 med plan 2021-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av förutsättningarna och 

konstaterar att läget inför 2020 är ansträngt. Utskottet, tillika budgetbered-

ningen, uppmanar alla nämnder till återhållsamhet och väl genomtänkta 

prioriteringar. De senare bör inkludera möjligheten att också ta bort viss del 

av verksamheten.  

      

Sammanfattning 

Ekonomichef Mattias Karlsson beskriver förutsättningarna för arbetet med 

budget 2020 och planer för de därpå kommande åren. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) pekar i sin övergripande analys på 

att vi rör oss från en högkonjunktur mot en normalkonjunktur; att den demo-

grafiska utvecklingen fortsatt kommer att utgöra en utmaning; men att det 

också finns vissa specifika hot mot ekonomin som faran för handelskrig; 

Brexit och sviktande nationella ekonomier i Europa. 

SKL pekar också på att kommunernas resultat, generellt, har ökat under 

perioden 2014-2017, men att detta nu vänder ner. De reala skatteintäkterna 

minskar också efter 2017. Utan en uppräkning av statsbidraget bedömer SKL 

att kommunerna sammantaget riskerar ett underskott med ca 25 miljarder kr. 

SKL pekar också på ett antal åtgärder som behövs. Hit hör bland annat: 

 Ett förlängt arbetsliv 

 Heltid som norm 

 Förändrade arbetsmetoder 

 Ökad digitalisering inom inte minst omsorgen 

 Minskad detaljstyrning från staten och dess myndigheter 

 Långsiktighet i analys och planering  

 

Mer finns att läsa i  

SKL:s Ekonomirapport, december 2018. Om kommunernas och landstingens 

ekonomi. 

https://skl.se/download/18.28a68ed6167c0a9a9d611fe4/1545312813660/Ekonomirapporten-december-2018.pdf
https://skl.se/download/18.28a68ed6167c0a9a9d611fe4/1545312813660/Ekonomirapporten-december-2018.pdf
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För Vimmerby kommuns del blir det ett plusresultat också för 2018 eller 

preliminärt 27,5 mkr (exkl bolagen). 

För 2020 pekar det förberedande budgetarbetet mot ett minusresultat på 

preliminärt ca 5 mkr i relation till det finansiella målet om resultat på 2 %. 

Detta i ett skede då budgetdialogerna ännu inte har genomförts, dvs utan att 

respektive facknämnd ännu så länge redogjort för sin analys och sina behov. 

Till de specifika grundförutsättningarna för Vimmerby kommun hör att hela 

kommunkoncernen idag har lån på 1,1 miljarder kronor med ett maximalt 

låneutrymme på någonstans kring 1,5 miljarder. Snitträntan på lånen är 

fortsatt mycket låg eller 0,57 %. 

Under åren 2016-2018 har kommunen amorterat ca 190 mkr, vilket är 

förhållandevis mycket och gör det möjligt att – om behov finns – pausa 

amorteringarna för en tid eller dra ner på takten. 

I ett avseende delar Vimmerby en betydande osäkerhet med övriga 

kommuner och det gäller utfallet av de förändringar som kommer att ske i 

statens budget senare i vår. Det gäller då i första hand statsbidragens storlek. 

I synnerhet barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden står inför 

betydande utmaningar inför 2019 och där bortom. Uppföljningen i mars 

kommer att ge en första indikation på hur stor den utmaningen blir. 

Det så kallade räkenskapssammandraget för landets kommuner visar att 

Vimmerby lägger en större andel av resurserna på kärnverksamheterna än 

många andra kommuner. 

Sammantaget – givet att kommunen ska nå de långsiktiga finansiella målen – 

kommer det att krävas en bra analys av verksamheten och dess möjligheter 

att dels göra prioriteringar, dels hitta sätt att öka resurseffektiviteten.  

 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder      

 

___________________ 
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§ 66 Dnr 2018/000553 439 

Remiss - Handlingsplan - Fossilbränslefri region 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Vimmerby kommun ställer sig bakom miljö- och byggnadsförvaltningens 

yttrande över Handlingsprogram för fossilbränslefri region 2030 med 

tillägget: 

Kommunen har som mål att anpassa fordonsflottan utifrån beprövad och 

utvärderad miljövänlig teknik som fungerar långsiktigt. 

 

Sammanfattning 

Kalmar läns kommuner inbjöds i november 2018 att lämna synpunkter på ett 

uppdaterat handlingsprogram för Fossilbränslefri region. Fossilbränslefri 

region är ett av flera handlingsprogram under länets regionala 

utvecklingsstrategi.  

Handlingsprogrammen avgränsas till områden av strategisk betydelse och till 

insatser som kräver samhandling mellan olika aktörer och över gränser. Det 

innebär att dokumentet inte omfattar allt utvecklingsarbete för en fossil-

bränslefri region. Målen är satta till 2025 respektive 2030 medan de priorite-

rade aktiviteterna har ett kortare tidsperspektiv. Listan över prioriterade 

aktiviteter kommer därför att behöva uppdateras efter en tid. 

Dokumentet kommer också att arbetas in i länets energi- och klimatstrategi, 

vilken ska vara färdigställd och antagen hösten 2019.  

Beslutsunderlag 

Yttrande Handlingsplan Fossilbränslefri region 

 

Beslutet skickas till 

Region Kalmar län 

Samhällsbyggnadsavdelningen     

___________________ 
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§ 75 Dnr 2019/000139 109 

Medborgarförslag - Funderingar omkring trafikeländet i 
Vimmerby 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och förslag till svar.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget om "trafikeländet" i Vimmerby rymmer inget konkret 

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

en lösning på. 

 

 Huvudströmmen av trafiken ska gå runt staden, via Lundgatan - inte 

genom staden. 

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

skyltar har ändrats 

 Buskörningen kvälls- och nattetid har kommun och polis ännu inte 

kommit till rätta med. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-02-25 § 36 Medborgarförslag - Funderingar omkring 

trafikeländet i Vimmerby    

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 76 Dnr 2019/000169 109 

Motion om handlingsplan mot tvångsgifte med mera 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till socialnämnden för 

beredning och förslag till svar.  

 

Sammanfattning 

Motionären framhåller att, enligt Sveriges Radios Ekot, många av landets 

kommuner saknar en handlingsplan kring barn som förs utomlands och 

riskerar att utsättas för hedersbrott eller tvångsgifte. Enligt en enkät som 

Ekot gjort fanns 31 bekräftade fall av bortförda barn bland de 209 av landets 

290 kommuner som svarade. Endast en tredjedel av kommunerna har en 

handlingsplan mot den här typen av brott. 

  

Motionären föreslår att Vimmerby kommun snarast möjligt upprättar en 

handlingsplan mot hedersrelaterat våld, tvångsgifte och omskärelse av 

flickor. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-02-25 § 37 Motion om handlingsplan mot tvångsgifte 

mm 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden      

 

___________________ 
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§ 79 Dnr 2019/000020 101 

Inbjudningar till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

 

Thomas Petersson (M), sedan tidigare utsedd, deltar i Kalmar läns 

integrationsråd, 2019-04-04, i Kalmar 

 

Marie Nicholson (M) deltar i seminarium om råvaruförsörjning och 

undersökningstillstånd, 2019-05-14, i Kalmar 

     

Beslutet skickas till 

 Marie Nicholson 

Thomas Petersson     

 

___________________ 

 


