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 § 223 Dnr 2018/000430 001 

Förstärkning med kommunikatörstjänst till 
administrativa avdelningen 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge i 

uppdrag till administrativa chefen att påbörja rekrytering av operativ 

kommunikatör till heltidstjänst med placering på administrativa avdelningen.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns stora förväntningar på Vimmerby kommun både internt så väl som 

externt när det gäller kommunikationsområdet. Idag saknar vi resurs för att 

sköta det centrala kommunikationsarbetet. 

 

Ärendet 

Kommunens övergripande kommunikation finns organisatoriskt idag på 

administrativa avdelningen på kommunstyrelseförvaltningen. Det innebär att 

avdelningen ansvarar bl a för det strategiska kommunikationsarbetet i 

kommunen med kriskommunikation, kommunikationskanaler (som t ex 

hemsida, intranät och sociala medier), grafisk profil och presskontakter. 

Arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften, både internt så väl som 

externt, för kommunen innebär olika kommunikationsinsatser. För detta 

arbete finns idag inget resursmässigt utrymme på avdelningen. 

 

Bakgrund 

På avdelningen finns en tjänst som kommunikationsstrateg, men den 

medarbetaren arbetar idag med projektet Kontaktcenter Vimmerby kommun. 

Det innebär att kommunikationsstrategtjänsten tillfälligt är vakant och tjänst 

är dessutom ofinansierad. Webbstrategtjänsten har omvandlats och har fått 

ny inriktning mot digital verksamhetsutveckling och är övergripande 

dataskyddssamordnare för kommunen. 

 

Bedömning 
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För att vi ska kunna upprätthålla basfunktionerna inom 

kommunikationsarbetet behöver vi omgående få rekrytera en operativ 

kommunikatör på heltid tillsvidare till administrativa avdelningen. 

 

Finansiering 

Under 2019 alternativt 2020 går en medarbetare inom media/service i 

pension och på sikt kommer kommunikationstjänsten att kunna finansieras 

med detta löneutrymme. Fram till dess sker finansiering inom 

kommunstyrelseförvaltningens budgetram. 

 

 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till förslaget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till administrativa chefen att 

påbörja rekrytering av operativ kommunikatör till heltidstjänst med placering 

på administrativa avdelningen.  

Beslutsunderlag 

Förstärkning med kommunikatörstjänst till administrativa avdelningen, Id 

62583 

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör 

Administrativ chef 

 

 

___________________ 
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§ 224 Dnr 2018/000435 001 

Rekrytering HR-avdelningen 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen ger HR chefen i uppdrag att starta rekryteringen av en ny 

HR tjänst.  

 

Sammanfattning 

HR resurserna för en kommun i Vimmerbys storlek är knapphändiga, se 

bilaga.  Ett sedvanligt mått är 500 personal/ konsult. I Vimmerby kommun 

har vi 1336 tillsvidare anställda.  

 

HR avdelningens dagliga arbete består till stor del av reaktivt arbete. Idag 

stödjer vi chefer i sedvanliga personalfrågor, arbetsrätt, arbetsmiljö och 

lönehantering, samt att mycket tid går åt till stöd i rehabiliteringsarbetet. 

Behovet av stöd är stort och med de HR resurser vi har idag kan vi inte 

tillgodose det behovet. För att möta behovet av nära stöd till våra chefer och 

att arbeta mera proaktivt behöver vi utökade resurser på HR avdelningen.  

Generellt behöver vi arbeta mera proaktivt inom många HR områden, för att 

öka frisknärvaron, öka trivseln hos våra medarbetare, förbättra 

attraktionskraften och öka kostnadseffektiviteten.  

 

Finansiering 

Ökat anslag med 750tkr i HR:s budget. Tjänsten inryms inte inom HR:s 

budget idag.  

 

 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till förslaget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger HR chefen i uppdrag att starta rekryteringen av en ny 

HR tjänst.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse rekrytering HR-avdelningen - Id 62589  

Beslutet skickas till 

HR-chefen 

 

___________________ 
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§ 225 Dnr 2018/000076 041 

Budget 2019 med plan 2020-2022 

Arbetsutskottets beslut 

Till nästa KS 2 oktober, bjuder KSAU in avdelningschefer för att, utifrån 

sina respektive verksamhet, diskuterar förslag till detaljbudget 2019 inom 

KSF.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till ekonomiavdelningen att arbeta 

in de diskuterade inverteringar kring Krönsmon, kylanläggning, utredning 

kring skola med mera i investeringsbudgeten.  

Sammanfattning 

Delårsbokslutet för hela kommunen ser bra ut, menar ekonomichef Mattias 

Karlsson. För kommunstyrelseförvaltningen ser siffrorna goda ut i 

jämförelse med tidigare. Vid nästa KS, 2 oktober, presenteras mer 

information avseende delårsbokslutet.  

Carolina Lejonram, kommundirektör, informerar om förvaltningens 

förutsättningar och utmaningar inom bland annat rekrytering hos 

administrativa avdelningen, HR och deltids vaktmästartjänst vid 

kulturskolan. 

 

Det fortsatta schemat för budgetprocessen är att KSAU fattar beslut om 

budget 23 oktober, KS 30 oktober och fullmäktige 26 oktober. Till nästa KS 

2 oktober, bjuder KSAU in avdelningschefer för att utifrån sina respektive 

verksamhet diskuterar förslag till detaljbudget 2019 inom KSF.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till ekonomiavdelningen att arbeta 

in de diskuterade inverteringar kring Krönsmon, kylanläggning, utredning 

kring skola med mera i investeringsbudgeten.  

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Samtliga avdelningschefer inom KSF 

 

___________________ 
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§ 226 Dnr 2018/000160 024 

Uppdrag - Bestämmelser om arvoden till 
förtroendevalda till mandatperioden 2019--2022 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att KS att ta fram en arbetsgrupp 

som ska jobba med den uppdraglista som diskuteras, där även representant 

från HR ska medverka.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nactweij (C) menar att en lista som redogör vad ordföringar 

med flera förväntas gör bör tas fram. Detta har det beslutats om i 

kommunfullmäktige (§111 2018-6-18).  

 

Helen Nilsson (S) föreslår att en arbetsgrupp jobbar igenom den uppdraglista 

som gäller för ordföringar.  

 

___________________ 
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§ 227 Dnr 2018/000118 300 

Trafiksäkerhetsprogram 2018-2021 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att 

skicka programmet på remiss till samtliga nämnder och bolag. Datum för 

inkommit svar ska ske 15 november.  

 

Sammanfattning 

För att Trafiksäkerhetsprogrammet som kunna antas förslår 

Samhällsbyggnadsavdelningen att detta remitteras i kommunens samtliga 

nämder och bolag. 

 

Bakgrund 

Vimmerby kommun saknar ett trafiksäkerhetsprogram och en tydlig struktur 

hur trafiksäkerhetsarbetet ska fortlöpa. Med ett trafiksäkerhetsprogram blir 

arbetet tydligare och lättare. Ett rikstäckande styrdokument gällande 

trafiksäkerhet saknas och därför är det upp till varje kommun att ta fram ett 

eget. NTF tog fram ett sånt för Vimmerby kommun under hösten 2017. 

 

Aktuell situation 

Se baksgrundsrubriken.  

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Trafiksäkerhetsprogrammet har varit på remiss hos trafiksäkerhetsrådet 

(tidigare LOTS). Ingen hade något att erinra.  

 

Bedömning 

Samhällsbyggnadsavdelningens mening är att det behövs ett 

trafiksäkerhetsprogram. Samhällsbyggnadsavdelningen skulle vara hjälpta i 

att ha ett program och en struktur för hur vi ska jobba med trafiksäkerheten 

och hur vi ska prioritera nybyggnad och liknande. Det blir även ett 

förtydligande mot medborgarna i Vimmerby kommun. 
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Maria Åkerö, trafikingenjör, medverkar och redogör för 

trafiksäkerhetsprogrammet.  

Maria föreslår att arbetsutskottet ska remitteras till kommunens samtliga 

nämnder och bolag. Programmet ska godkännas i KF 17 december, i KS 4 

december och KSAU 27 november.  

Beslutsunderlag 

Trafiksäkerhetsprogram enligt ID 59766.   

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 228 Dnr 2018/000171 311 

Utbyggnad av personalparkering Al-skolan Vimmerby 
3:3 

Arbetsutskottets beslut 

Samhällsbyggnad får i uppdrag att beställa en trafikutredning av området 

kring AL-skolan. Finansiering sker genom projektet Trafiksäkerhetsåtgärder 

2018. 

 

Remiss av tjänsteskrivelse, kontakta Fastighetskontoret för avstämning 

avseende eventuell försäljning av Granen. 

Åtgärd med ny parkering Granen/AL ska inte förhindra utökning av bostäder 

på Granen.  

 

 

Sammanfattning 

Byggnation av befintlig personalparkering vid Astrid Lindgrens skola.  

Personalen vid Astrid Lindgrens skola har tidigare parkerat på bostadstomten 

Granen 13. 2016 gick det tillfälliga bygglovet ut och personal fick 

personalparkering nere på Strutsen 6:1. Denna räcker dock inte till och 

därför önskar nu personalen utbyggnad av parkeringsytor mellan 

fotbollsplanen och Granen 17:s parkering.  

Under hösten 2016 har behovet ökat att flera parkeringsplatser iordningställs 

för att klara av skolans behov och att förbättra den ansträngda 

trafiksituationen vid Astrid Lindgrens skola. 

Det blir 36 platser som kommer stå Astrid Lindgren skolan till förfogande.  

När det byggs personalparkering till AL-skolan så försvinner en del av 

Granens personalparkering. Därför föreslår vi att även Granens parkering 

byggs om samtidigt. Utan ombyggnad av granens parkering så förlorar 

Granen cirka 20 parkeringar.  Se ID 61232 förs Skiss. 

Finansiering 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23 KF § 260 får inga 

investeringar påbörjas utan särskilda beslut i fullmäktige.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att investeringarna som omfattas av den 

beslutade investeringsramen för 2018 ska i möjligaste mån genomföras.  
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Tidigare fattade igångsättningsbeslut av investeringsprojekt uppgår till ett 

sammanlagt värde av 48 250 tkr, varav 8 400 tkr är överflyttade medel från 

2017 -> 2018. Det finns projekt kvar till ett sammanlagt värde av 7 802 tkr 

som kommer att skrivas fram och startas senare under året.  

Finansiering ska ske med likvida medel.  

Vimmerby kommuns totala låneskuld uppgick 2018-02-28 till 480 mnkr.  

Gatukontoret föreslår att finansieringen av byggnationen av parkering vid 

Astrid Lindgren skolan och Granen ska belasta investeringsposten ”särskilda 

arbeten” som ingår i KF beslutade investeringsramen.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelen besluta att godkänna 

investeringsmedel 760 tkr till att bygga ut parkering vid Astrid Lindgrens 

skola och Granen, samt 

att finansiering ska ske med likvida medel och ska belasta investeringsposten 

”särskilda arbeten” som ingår i KF beslutade investeringsramen 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23, Dnr 2015/70/041 Id 49153. 

ID 59903 Kostnadskalkyl  

ID 59906 Detaljplan 0884-P248 

ID 61232 Skiss till ombyggnad Granen  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen  

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 229 Dnr 2018/000390 00 

Detaljplan Lundgatan/Prästgårdsgatan samt 
Blåsekulleparken 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge 

samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att beställa detaljplan för området 

Lundgatan/Prästgårdsgatan.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar detaljplanen för 

Lundgatan/Prästgårdsgatan.  

 

 

___________________ 
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§ 230 Dnr 2018/000373 519 

Väntsal vid resecentrum  

Arbetsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att säga upp avtalet med 

Nilsbuss för omförhandling.  

 

Sammanfattning 

Andreas Horste, gatuchef, och Joakim Svensson, 

samhällsbyggnadsavdelningen, informerar om avtalssituationen vid 

resecentrum. KLT har sagt upp avtal med rådande hyresvärd Nilsbuss. En 

uppsägning av rådande avtal med Nilsbuss ger kommunen möjlighet att 

omförhandla avtal för resecentrum.  

 

Helen Nilsson (S) yrkar att kommunstyrelsen säger upp avtalet med 

Nilsbuss.  

Erik Paulsson (C) yrkar bifall till Helen Nilssons (S) förslag.  

 

 

 

Beslutet skickas till 

 Samhällsbyggnadsavdelningen     

 

___________________ 
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§ 231 Dnr 2018/000332 253 

Försäljning av fastigheten Uven 7 i Vimmerby 2018. 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Andreas Horste, gatuchef, informerar arbetsutskottet om situationen kring 

Uven 7.  

Samhällsbyggnadsavdelningen har skrivet ett förslag på köpeavtal, vilket har 

beslutats om innan. Arbetsutskottet ska nu ta kontakt med Vimarhem för 

försäljning av Uven, och köpeskilling.  

 

___________________ 
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§ 232 Dnr 2018/000414 00 

Inbjudan Aleris/Näckrosen 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att bjuda in 

Aleris och Vectura AB till Vimmerby och träffa lämpliga företrädare från 

Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Andreas Horste, gatuchef, informerar arbetsutskottet om detaljplan och avtal 

för Nybble del 1 och Nybble del 2. Arbetsutskottet ger Andreas Horste i 

uppdrag att bjuda in Aleris och Vectura AB till Vimmerby och träffa 

lämpliga företrädare från Vimmerby kommun.  

 

___________________ 
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§ 233 Dnr 2018/000444 00 

Avtal Vimarvallen 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram ett 

förslag till avtal mellan Vimmerby Kommun och Åbro Bryggeri kring 

Vimarvallen omkringliggande område.  

 

Sammanfattning 

Andreas Horste, gatuchef, informerar arbetsutskottet om förslag för 

planprogram på Vimarvallen. Frågan har tidigare berörts i Plandialogen.  

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 234 Dnr 2018/000009 000 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Maria Åkerö, trafikingenjör, informerar om trafiksituationen vid järnvägen 

och resecentrum.  

Maria är i kontakt med trafikverket och inväntar vidare information kring 

kostander att stängsla i säkerhetssyfte kring spåret.  

 

Joakim Svensson, samhällsbyggnadsavdelningen, informerar arbetsutskottet 

angående rådande reglementen kring skolskjutsar.  

 

Andreas Horste, gatuchef, informerar arbetsutskottet om rekryteringar inom 

samhällsbyggnadsavdelningen.  

Fastighetsavdelningen har många och stora investeringar nästa år. 

Räddningstjänsten har fortsatt utmaningar kring kompetensförsörjning.  

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 20(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 235 Dnr 2018/000010 000 

Utvecklingsavdelningen informerar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef, informerar arbetsutskottet om pågående 

verksamhet inom utvecklingsavdelningen.  

 

Reklamskylten vid Krönsmon är uppe och på plats. Tomterna på Ceosvallen 

är strax slutsålda, och information om Krönsmon finns fint presenterad på 

Vimmerby Kommuns hemsida. Thomas informerar om det 

marknadskampanj som är aktuell för Krönsmon. Utskick förhoppningsvis 

runt årsskiftet. 

 

Färdigställande av implementering av utredning avseende bidrag pågår. Klar 

maj 2019. Praktisk tillämpning önskvärt från bidragsår 2020.  

 

Utvecklingsavdelningen har identifierat 9 tomter, varav 3 ägda av 

kommunen, som är väl lämpade för bostäder eller handel. Thomas önskar ett 

möte kring endast dessa tomter framöver.  

 

Utvecklingsrådet: Folkhälsoplan ska vara färdigt i slutet av 2018/början av 

2019.  

 

Regional konferens barnkonventionen 20 november på Näs.  

 

Avtal angående Coesvallen. Beslut av politiken november eller december.  

Pylonen på plats i samband med säsongsstart våren 2019.  

 

NTA till Nya Höjder - projekt för att öka intresset och söktryck inom 

teknikutbildning/teknikollege i samarbete med Ljunghäll. Henning Solli 

samt utvalda representanter från kommunens tjänstemän.  
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Möte med Aptare avseende Kiosken 1 i oktober.  

 

Thomas påminner även om Focusmässa 28 september 09:00-18:00.  

 

___________________ 
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§ 236 Dnr 2018/000434 00 

Samtal om kommande Regional Energi- och 
klimatstrategi i Hultsfred 15 nov 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Tomas 

Peterson (M) som representanter för kommunstyrelsen i samtal om 

kommande Regional Energi- och klimatstrategi i Hultsfred torsdag 15 

november och Kalmar fredag 7 december.  

 

 

Sammanfattning 

Den 15 november 09:30 - 12:00 är det samtal om kommande Regional 

Energi- och klimatstrategi i Hultsfreds kommunhus tillsammans med 

representanter från Hultsfred.  

 

Följande ämnen berörs: 

 

Resor och transporter 

Förnybar energiförsörjning 

Fysisk planering och hållbara samhällen 

Industri och företag 

Byggnader och fastigheter 

Klimatsmart jord- och skogsbruk 

Övrig konsumtion 

 

Samtalet som sker i alla länets kommuner kommer följas upp med ett besök 

på Residenset i Kalmar fredagen den 7 december. Under nästkommande 

februari skickas strategin ut på remiss. 

 

Samtalet är i behov av minst 1 deltagare ur KSAU, som lämpligen även 

deltar vid länsmötet i Kalmar den 8 december.  

 

___________________ 
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§ 237 Dnr 2018/000338 109 

Motion om insyn vid beredning för motionärer 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till administrativa 

avdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Annelie Jakobsson (SD) har lämnat in motion om insyn vid beredning för 

motionärer. Av motionen framgår följande: När en motion bereds har den 

som skrivit motionen ibland inte varken insyn eller yttranderätt i de nämnder 

och styrelser som bereder motionen vilket innebär att motionären inte kan ta 

del av diskussionen/argumenten kring motionen. Det innebär även att 

ledamöterna i de berörda nämnderna inte kan ta del av motionsförfattarens 

åsikter och argument. Om en motionär i Vimmerby kommun får närvaro och 

yttranderätt vid aktuell del av sammanträdet skulle det innebära ett lyft för 

den kommunala demokratin. Det här skulle gynna de partier som idag inte 

sitter med i några nämnder och styrelser. 

 

Sverigedemokraterna yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att 

närvaro och yttranderätt ska garanteras minst en aktuell person i det berörda 

partiet vid beredning av en motion i kommunens nämnder och styrelser.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till administrativa 

avdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige beslut 2018-06-16 § 123 Motion om insyn vid 

beredning för motionärer 

 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 61749 
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Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 238 Dnr 2018/000381 999 

Förslag till policy för hållbarhet 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera förslaget till nämnder och bolag till och 

med 31 oktober 2018.  

Sammanfattning 

Policy för hållbarhet är ett förslag på kommunens inriktning gällande hållbar 

inriktning. Policyn kan bidra till en fossilbränslefri region och minimerat 

tryck på vår jord genom energisnålt och klimatneutralt förhållningssätt och 

beteende. I huvudsak kan policyn och dess bilagor utgöra ett stöd men det 

blir också mer tydligt att hållbar utveckling är en ingående ingrediens i 

kommunens verksamhet.  Kommunen antar i och med policyn de globala 

målen, regionens uppdaterade handlingsprogram Fossilbränslefri region samt 

hänvisar tydligare till de svenska miljökvalitetsmålen.  

 

Policy för hållbar utveckling syftar till hur kommunen ska främja hållbara 

val och vänder sig till kommunkoncernen innefattandes bolag, nämnder och 

förvaltningar. Policyn ska vara vägledande och stöttande i planering, 

budgetering, uppföljning och genomförande av den kommunala 

verksamheten.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att remittera förslaget 

till nämnder och bolag till och med 31 oktober 2018.  

Beslutsunderlag 

Policy för hållbar utveckling 

Tjänsteskrivelse Policy för hållbar utveckling 

Beslutet skickas till 

Arvid Lindblad, Hållbarhetsstrateg 

 

___________________ 
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§ 239 Dnr 2018/000295 007 

Revisionsrapport uppföljning av granskning av kultur- 
och fritidsverksamheten 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över frågan för beslut till 

kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning 

På uppdrag av revisorerna har PwC genomfört en granskning av kultur- och 

fritidsverksamheten. I handlingar finns det svar utvecklingschef Thomas 

Svärd har tagit fram och föreslår kommunstyrelsen godkänna detta svar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvecklingsavdelningens 

redogörelse och förslag på åtgärd, samt att överlämna skrivelsen som svar till 

kommunens revisorer. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsverksamheten, Vimmerby 

kommun,  

Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 

 

___________________ 
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§ 240 Dnr 2017/000431 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Fårtickan, 
Vimmerby kommun MoB 2017-1137 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

överlämna detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Fårtickan, Vimmerby 

kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  

Sammanfattning 

Detaljplaneförslag för två lucktomter intill befintligt bostadskvarter 

Fårtickan. Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning under 

våren 2018. Yttranden från 14 olika instanser inkom under samråds- och 

granskningstiden. Sakägarna är emot förtätningen i området. Flertalet 

sakägare har erinringar mot förslaget eftersom området används av 

närboende och man befarar värdeminskning av befintliga bostäder. 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna detaljplan för del av Vimmerby 3:3 

kv Fårtickan, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande 

Id 62307 MBN § 126 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Fårtickan 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

__________________ 
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§ 241 Dnr 2017/000433 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Släggan 
Vimmerby kommun. MoB 2017-1139 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

överlämna detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Släggan, Vimmerby 

kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i Vimmerby 

tätort.  

 

Detaljplaneförslag för två lucktomter intill befintliga bostadskvarteren Yxan 

och Korgen. 

 

Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning under våren 2018. 

Yttranden från 22 olika instanser inkom under samråds- och 

granskningstiden. Sakägarna är emot förtätningen i området. Flertalet 

sakägare har erinringar mot förslaget eftersom området används av 

närboende och man befarar värdeminskning av befintliga bostäder. Man vill 

heller inte ha en rundkörningsgata. 

 

Vid planuppdraget hade detaljplanen arbetsnamnet kv Yxan, men har under 

planprocessens gång ändrats till kv Släggan då det visat sig att de nya 

fastigheterna kommer att bilda ett helt nytt, fristående bostadskvarter. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna detaljplan för del av Vimmerby 3:3 

kv Släggan, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande 

Id 62309 MBN § 127 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Släggan 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 242 Dnr 2018/000330 005 

Remiss - Regional digital agenda för Kalmar län 2019-
2020 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 

godkänna remissvaret.  

 

Sammanfattning 

Den digitala agendan vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i 

offentlig sektor i Kalmar län, men också till företrädare för näringsliv, 

myndigheter och föreningsliv. För varje område har en arbetsgrupp arbeta 

med att ta fram dokumentation. Vimmerby kommun har inte haft någon 

representation i arbetet. 

Kalmar län antog i december 2014 en regional digital agenda - IT i 

människans tjänst, Digital Agenda för Kalmar län. Den arbetades fram på 

regeringens uppdrag och i bred samverkan mellan länets aktörer. Med tanke 

på hur snabb teknikutvecklingen är planerades uppföljningar och 

omprioriteringar av agendan in redan från början. Denna uppdaterade 

digitala agenda har tidsperspektivet 2019 – 2020.   

Den digitala agendan anger 33 prioriterade insatser i vilka länets kommuner 

är tänkta att arbeta gemensamt med för ett hållbart digitaliserat Kalmar län.  

Ärendet 

Redovisning av inkomna yttranden 

Remiss har skickats till Socialförvaltningen, Utvecklingsavdelningen, Barn- 

och utbildningsförvaltningen, Administrativa avdelningen. 

Ovan har kommit tillbaka med synpunkter genom möten och 

sammanfattningsvis är de frågor som återkommer är ekonomi, personella 

resurser och tid. 

 

 

Bedömning 

Vi ser mycket positivt på agendans mål och prioriterade insatser för att gå 

vidare i regionens och Vimmerby kommuns digitala utveckling. 
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Flera mål har en ansvarig organisation samt finansiering beslutad vilket är 

positivt. För några av dessa mål uppfattar vi att det kommer krävas resurser i 

kommunerna i form av både personal och ekonomi vilka vi idag inte ser att 

vi har inom alla områden. Vi önskar en tydlighet i om resurserna som avses i 

olika målen kommer ut till kommunernas verksamheter eller om det till 

större delen är för centrala aktiviteter och projektledning. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till 

Regionförbundet Kalmar Län som Vimmerby kommuns yttrande över 

Regional Digital Agenda för Kalmar län 2019-2020.  

 

Beslutet skickas till 

Regionförbundet i Kalmar län 

Administrativa avdelningen 

Kommundirektören 

 

 

___________________ 
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§ 243 Dnr 2018/000331 005 

Remiss - Regional bredbandsstrategi för Kalmar län  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att låta kommunstyrelsen avgöra 

frågan.  

 

Sammanfattning 

Regionförbundet i Kalmar län och Landstiget i Kalmar län ger er möjlighet 

att lämna synpunkter på förslaget till en uppdaterad version av regional 

bredbandsstrategi för Kalmar län. 

 

Regionförbundet i Kalmar län antog 2012 en regional bredbandsstrategi. 

Efter utvecklad policy från EU, Connectivity for a Competitive Digital 

Single Market - Towards a European Gigabit Society” (COM 2016/587) och 

en ny nationell bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 2025 

(N2016/08008/D) samt med beaktande av marknadssituationen har en ny 

regional bredbandsstrategi för Kalmar län till 2025 arbetats fram. Den nya 

regionala bredbandsstrategin är ett handlingsprogram under den regionala 

utvecklingsstrategin. Den regionala bredbandsstrategin har ett strategiskt 

regionalt perspektiv vilket presenterar hur Kalmar län bör hantera 

bredbandsinfrastruktur och digital kommunikation för att möjliggöra 

digitalisering och omställning i ett datadrivet hållbart samhälle. Utöver 

strategiska perspektiv omfattas även ett antal prioriterade insatser under 

perioden 2019 – 2020. 

 

Christer Sjöstedt, Fibersamordnare, har svaret på bredbansstrategin och 

lämnar följande synpunkter: 

 

punkt 4 i förslaget har vi synpunkter på första stycket att investeringarna skal 

drivas av marknadsaktörer. Hur kan man då säkerställa långsiktig hållbar 

tillgång? 

Även i 4:e stycket har vi synpunkter på att det offentliga skall ta ansvar för 

utbyggnad där marknaden inte anser det vara lönsamt. Detta anser vi 

kommer att drabba skattebetalarna negativt. 
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Punkt 6 har vi synpunkter på 3:e stycket där vi anser att offentligt ägande av 

infrastruktur är av godo för att säkerställa säkerhetsnivåer som harmonierar 

med tex. Ehälsans krav. 

Punkt 10 6:e stycket För att kommunerna skall kunna göra investeringar bör 

nog kommunerna äga sitt eget nät annars finns det risk för att man hamnar i 

konfliktsituationer både gällande åtkomst och säkerhet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 

godkänna remissvaret.  

 

Beslutsunderlag 

Remissvar Bredbandsstrategi  

Regional bredbandsstrategi för Kalmar Län 

 

Beslutet skickas till 

Regionförbundet i Kalmar län 

 

___________________ 
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§ 244 Dnr 2018/000431 803 

Representant barn och ungdomsnätverk 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att utse 

Anja Persson, Camilla Karlsson samt Anders Degerman till representant för 

Vimmerby kommun i barn- och ungdomsnätverket Kalmar län.  

 

Sammanfattning 

Regionförbundets styrelse fattade den 7 juni 2018 beslut att Lupp-nätverket i 

Kalmar län ersätts med ett Barn- och ungdomsnätverk. Ärendet har också 

behandlats av Primärkommunala nämnden. På förekommen anledning 

önskar Regionförbundet att representanter till Barn- och ungdomsnätverket 

utses och rapporteras till Regionförbundet senast den 30 oktober 2018. 

Beslutet gäller de kommuner som ingår i Regional samverkan kring ungas 

uppväxt 2017-19 och deltagarna ska vara tjänstepersoner i kommunerna som 

utsetts av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Det är också viktigt att deltagarna rapporterar om arbetet i nätverket i sin 

kommun. 

 

Samtliga kommuner i länet, samt Eksjö kommun, ingår i samarbetet 

Regional samverkan kring ungas uppväxt 2017-19. För detta arbete betalar 

kommunerna årligen en grundavgift på 15000 kronor samt 2 kronor per 

kommuninvånare. 

Arbetet innebär bland annat; 

Samordning av Lupp 2018 och jämförelser med andra statistiska 

undersökningar. 

Insatser för unga kring trygghet, jämställdhet, hälsa, attraktivitet och 

delaktighet. 

Erbjudande om metodhjälp för att anordna dialogmöten med ungdomar. 

            

Arbete kring barnkonventionen med anledning av förslaget om att     

barnkonventionen ska bli lag och implementering av densamma.  

Samordning av insatser inom socialtjänst och i angränsande område hälso- 

och sjukvård samt skola kring ungdomspolitiska frågor. 
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Möjligheten till att teckna avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 

med Fryshuset i Kalmar län och föreningen Kumulus utreds. 

 

För att bedriva arbetet finns idag ett nätverk, Lupp-nätverket, som leds av 

Regionförbundet.  

Just nu är frågor om barnrätt och barnkonventionen mycket aktuella. 

Regeringen har beslutat att barnkonventionen blir lag från den 1 januari 2020 

och Kalmar läns nyligen antagna regionala utvecklingsstrategi har ”God 

miljö för barn och unga” som ett prioriterat utvecklingsområde. Lupp är ett 

redskap för att bedriva ungdomspolitik och för kommuner att skaffa sig 

kunskap om ungas levnadsvillkor, men för att bättre beskriva nätverkets 

arbete och också ge arbetet en tydlig legitimitet föreslås att nätverket byter 

namn till Barn- och ungdomsnätverket i Kalmar län.  

Syftet med nätverket är att stärka barn- och ungdomsarbetet i länet, vara 

rättighetsbaserat och utgå från barnkonventionen och den nationella 

ungdomspolitikens mål. 

 

Finansiering 

Beslutet föranleder inga nya kostnader (grundavgiften för Regional 

samverkan kring ungas uppväxt tas enligt tidigare beslut från Folkhälsan) 

 

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen beslutar att utse Anja Persson, Camilla Karlsson samt 

Anders Degerman till representant för Vimmerby kommun i barn- och 

ungdomsnätverket Kalmar län  

Beslutsunderlag 

Brev till kommunerna 2018-06-18 Barn- och ungdomsnätverk Kalmar län 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Anders Degerman, folkhälsosamordnare 

 

 

___________________ 
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§ 245 Dnr 2018/000008 000 

Kommundirektören informerar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

Sammanfattning 

Carolina Lejonram, kommundirektör, informerar om: 

 

Campus  

Carolina har diskuterat med barn- och utbildningschef Birgitha Sahlin.  

Förslag till KS kommer att komma till nästa sammanträde om att delta i 

samarbetet.  

 

Rekrytering inom BUN.  

 

Ny chef på inköpscentralen i Västervik. 

 

Infrastrukturkansliet framtid.  

 

Ledarforum 12 oktober. Utbildning inom barnkonventionen samt föreläsning 

för ca 700 medarbetare av Christina Steilli. 

 

Personalförändringar på kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Tillsättning av styrelseledamot till Stiftelsen kvarteret Astrid Lindgrens Näs.  

 

Internationaliseringsarbetet och kommunens ambition i frågan.  

 

Uppsiktsplikt mot övriga nämnder. 

 

Utskottens delegation i förhållande till kommande omorganisering av 

kommunstyrelsens utskott.  

__________________ 
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§ 246 Dnr 2018/000006 000 

Inbjudningar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) deltar på Strategiskt samtal för ett ökat 

träbyggande 19 oktober. 

 

Helen Nilsson (S) deltar på Bostäder för alla – bygga socialt kapital. 

 

Helen Nilsson (S) deltar på Rådslag 2018 - Livsmedel Kalmar Län. 

 

Hela arbetsutskottet deltar på Barnkonventionens dag. 

 

Tomas Peterson (M), Helen Nilsson (S) och någon från Centerpartiet deltar 

på Regiondagarna. 

 

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) deltar på Strategiskt samtal för ett ökat 

träbyggande 19 oktober. 

 

Helen Nilsson (S) deltar på Bostäder för alla – bygga socialt kapital. 

 

Helen Nilsson (S) deltar på Rådslag 2018 - Livsmedel Kalmar Län. 

 

Hela KSAU deltar på Barnkonventionens dag. 

 

Tomas Peterson (M), Helen Nilsson (S) och någon från Centerpartiet deltar 

på Regiondagarna. Centerpartiet kommer att återkomma med aktuell 

deltagare.  

___________________ 

 


