
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(9) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Samhällsbyggnadsutskottet 

Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 26 februari 2019 kl 13:00-16.00 
Ajournering: kl 15:10-15:19 

Beslutande Ledamöter 

Ola Gustafsson (KD), Ordförande 
Daniel Nestor (S), 1:e vice ordförande 

Tjänstgörande ersättare 
Bo Svensson (C) 

Ersättare 
Tomas Peterson (M) 

Övriga närvarande Andreas Horste, gatuchef 
Sandra Torvaldsson, mark och exploateringsingenjör 
Torbjörn Bergström, fastighetschef 
Charlotte Ivarsson, controller 
Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef 
Joakim Svensson, trafikadministratör 
Malin Myrén, utskottssekreterare 
Melis Kaya, praktikant 
Albin Magnusson, praktikant 

Protokolljusterare Bo Svensson (C) 

Justeringens plats och tid Stadshuset 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer §§ 11-22 
Malin Myrén 

Ordförande 

Ola Gustafsson (KD) 

Protokolljusterare  

Bo Svensson (C) 

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

Organ Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-02-26 

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 

Underskrift 

Malin Myrén 



Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(9) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Innehållsförteckning 

§ 14 Dnr 2019/000120 310 3 

Tävling på väg, Emiltrofén den 25 maj 2019.........................................  

§ 15 Dnr 2019/000158 310 4 

Ansökan om hastighetsbegränsning på väg 760 i Vimmerby    
kommun  .............................................................................................  

§ 16 Dnr 2016/000324 253 5 

Återköp av fastigheten Granen 13 ........................................................  

§ 19 Dnr 2018/000405 00 7 

Måltidspolicy Vimmerby kommun .........................................................  

§ 22 Dnr 2019/000174 220 9 

Inventera papperskorgar och hundlatriner i kommunens tätorter ..........  



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Sida 3 

Samhällsbyggnadsutskottet 

§ 14 Dnr 2019/000120 310 

Tävling på väg, Emiltrofén den 25 maj 2019 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet har inget att erinra om tävling på väg. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Kalmar län lämnar över rubricerade ansökan för yttrande 

senast den 28 februari 2019. Rally för bilar på vägar av god beskaffenhet. 

Total längd ca 106.2 km. 

Trafikingenjör Maria Åkerö har inget att erinra. 

Beslutsunderlag 

Yttrande Trafikingenjören 

Beslutet skickas till 

Peter Lind Länsstyrelsen Kalmar län 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Samhällsbyggnadsutskottet 

§ 15 Dnr 2019/000158 310 

Ansökan om hastighetsbegränsning på väg 760 i 
Vimmerby kommun 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet har inget att erinra om förslaget. 

Sammanfattning 

Sökanden har inkommit med en ansökan om sänkt hastighet på väg 760 i 

Vimmerby kommun. Länsstyrelsen översänder kopia av ansökan och ber om 

yttrande i ärendet senast 15 mars 2019. 

Maria Åkerö trafikingenjör Vimmerby kommun har inget att erinra 

Beslutsunderlag 

Yttrande från trafikingenjören 

Beslutet skickas till 

Peter Lind Länsstyrelsen Kalmar Län 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Samhällsbyggnadsutskottet 

§ 16 Dnr 2016/000324 253 

Återköp av fastigheten Granen 13 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att ge Samhällsbyggnadsavdelningen i 

uppdrag att ta fram ett förslag på köpeavtal (återgång av köp för villatomt) 

avseende fastigheten Granen 13 mellan Vimmerby kommun, nedan kallad 

Kommunen, och Kristina Lindelöf, nedan kallad Köparen. 

Sammanfattning 

Via ett försäljningsuppdrag utlagt hos Svensk Fastighetsförmedling 

förvärvade Köparen fastigheten Granen 13 av kommunen i juli 2017. 

I köpeavtalet finns en paragraf som reglerar bebyggelse av fastigheten. Där 

redogörs bland annat för följande: 

- Köparens skyldighet att (inom två år efter köpeavtalets 

undertecknande) bebygga fastigheten med ett bostadshus avsett för 

permanent bruk 

- Att Köparen inte får överlåta fastigheten till någon annan innan 

byggnadsskyldigheten fullgjorts utan Kommunens skriftliga medgivande 

- Kommunens rätt till vite om inte Köparen fullgjort 

byggnadsskyldigheten, alternativt överlåtit fastigheten till någon annan utan 

Kommunens skriftliga medgivande 

Aktuell situation 

En skriftlig förfrågan inkom till Kommunen från Köparen den 6 januari 

2019, id 64337. Där lyftes önskemål fram om huruvida Granen 13 kunde 

köpas tillbaka av Kommunen med anledning av de personliga skäl som 

angivits. 

Eftersom Köparen ännu inte ansökt om lagfart på fastigheten rubriceras det 

som återgång av köp. 

Kommunens mark- och exploateringsingenjör bedömer återgång av köp som 

genomförbart. Granen 13 kan fortfarande vara intressant för Kommunens 

framtida planer i området. 

Ryms inom befintlig MEX-budget. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
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att ge Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram ett förslag på 

köpeavtal (återgång av köp för villatomt) avseende fastigheten Granen 13 

mellan Vimmerby kommun, nedan kallad Kommunen, och Kristina 

Lindelöf, nedan kallad Köparen 

Beslutsunderlag 

Köpeavtal via försäljningsuppdrag hos Svensk Fastighetsförmedling, id: 

57630 

Delegationsbeslut, id: 60413 

Inkommen förfrågan, önskemål om återgång av köp, Id: 64337 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 
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§ 19 Dnr 2018/000405 00 

Måltidspolicy Vimmerby kommun 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Samhällsbyggnadsavdelningen att skicka 

Måltidspolicy på remiss till partigrupperna och återkomma med svar senast 

16 april. 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun saknar idag en måltidspolicy. Det är viktigt att 

kommunen har ett styrande dokument som beskriver kommunens 

förhållningssätt till måltiderna. 

Måltidspolicyn syftar till att klargöra generella inriktningar och ansvar kring 

måltids- och kostfrågor. 

Policyn ska vara utgångspunkt för riktlinjer inom respektive nämnds 

ansvarsområde för att säkerställa kvalitén på kost och måltider. 

Måltidspolicy är ett styrdokument för alla verksamheter inom Vimmerby 

kommun som hanterar och serverar livsmedel och måltider. 

Måltidspolicyn ska bidra till en hållbar utveckling med inriktning mot de 

globala målen och livsmedelsstrategin för säker kvalitet och goda matvanor. 

Måltiderna ska ge alla gäster en näringsriktig sammansatt kost som är 

varierande och säsongsanpassad. En bra måltidshantering inom alla 

verksamheter är av stor betydelse för att främja de nationella målen inom 

folkhälsan. 

Maten och måltiden berör oss alla. Inom barnomsorg, skola, äldreomsorg 

och övrig verksamhet för unga och vuxna tillagas och serveras dagligen ca 

4000 matportioner. Policyn ska säkerställa en jämn kvalitets- och servicenivå 

inom respektive nämnds ansvarsområde. Måltiden ska förutom att den ger 

näring vara ett tillfälle för lugn och avkopplande samvaro. Maten som 

serveras ska vara tilltalande för såväl smak och lukt som för ögat. Lika 

viktigt är att måltidsmiljön är genomtänkt så att den skapar den lugn och ro 

som eftersträvas. I denna kost- och måltidspolicy lyfts några särskilt viktiga 

områden fram. 

Denna policy ska användas av personal inom barnomsorg, skola, 

äldreomsorg och övrig verksamhet för unga och vuxna. Policyn ska även 

utgöra en bra information för elever, föräldrar, anhöriga, gode män och andra 

intresserade. 

Måltidspolicyn har varit på remiss, svar har inkommit som tagits i beaktning. 

Ingen finansiering behövs 
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Beslutsunderlag 

Måltidspolicy för Vimmerby kommun 

Remissvar Soc 

Remissvar Ksf 

Remissvar MoB 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Partigrupperna 
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Samhällsbyggnadsutskottet 

§ 22 Dnr 2019/000174 220 

Inventera papperskorgar och hundlatriner i 
kommunens tätorter 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet ger i uppdrag till Gatukontoret 

att se över behovet av papperskorgar och hundlatriner i kommunens tätorter. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 




