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 § 116 Dnr 2017/000004 000 

Val av protokolljusterare samt tid och plats för 
justering (2017) 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Ingela Nilsson Nachtweij (C) att, 

tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 117 Dnr 2017/000263 21 

Inventering av tomter för framtida bostadsbebyggande 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

En arbetsgrupp inom kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och 

byggnadsförvaltningen inventerar tomter för framtida bostadsbyggande. 

Vid dagens sammanträde görs en rapportering till arbetsutskottet. 

Närvarar gör Miklos Hatahzi, samhällsbyggnadschef, Andreas Horste, 

gatuchef, Gabriel Helgesson, planarkitekt. 

 

Arbetsutskottet ger medskick till samhällsbyggandsavdelningen vilka 

områden man ska skriva fram detaljplaneändring kring.  

Beslutsunderlag 

Inventering av tomter för framtida bostadsbyggande 

Översiktskarta 

 

___________________ 
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§ 118 Dnr 2016/000378 309 

Information om kostverksamheten 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Miklos Hathazi, samhälsbyggnadschef och Sofia Andersson, kostchef 

informerar om pågående arbete utifrån genomlysningen av 

kostverksamheten 

Arbetsutskottet diskuterar ärendet.  

 

___________________ 
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§ 119 Dnr 2016/000508 311 

Korrigering av hastighetsgränser på Snokebovägen i 
Vimmerby  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att bifalla förslag om hastighetskorrigering om 30 km/h (se bilaga 

5) på Snokebovägen i Vimmerby 

att bifalla förslag om hastighetskorrigering om 50 km/h (se bilaga 

5) på Snokebovägen i Vimmerby 

att  projektet finaniseras med likvida medel inom ramen för 

trafiksäkerhetsåtgärder 

 

Sammanfattning 

En korrigering av hastighetsgränserna på Snokebovägen är föreslagen. Den 

beräknas kosta 45000 kr och bör finansieras med pengar från 

trafiksäkerhetsbudgeten. Snokebovägen passerar en förskola och har 70 

km/h strax innan en korsning. Snokebovägen har en hastighetsöverträdelse 

på 30%. Det har kommit in en del önskemål från boende av sänkning av 

hastigheten. Trafikverket bifaller sänkning av hastigheten.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att bifalla förslag om hastighetskorrigering om 30 km/h (se bilaga 

5) på Snokebovä-gen i Vimmerby 

att bifalla förslag om hastighetskorrigering om 50 km/h (se bilaga 

5) på Snokebovä-gen i Vimmerby 

att  projektet finaniseras med likvida medel inom ramen för 

trafiksäkerhetsåtgärder 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Maria Åkerö, trafikingenjör, Dnr 2016/508 
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Bilaga 1- Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23, Dnr 2015/70, Id 49153  

Bilaga 2- Trafikverkets yttrande, Dnr 2016/508, Id 53201 

Bilaga 3- Trafikmätning 2016-09-20,  Dnr 2016/508, Id 53409 

Bilaga 4- Trafikmätning 2014-05-20, Dnr 2016/508, Id 53410  

Bilaga 5- Karta över nya hastighetsgränser 2016-09-12, Dnr 2016/508, Id 

53411 

Bilaga 6- Mail från boende 2016-05-11, Dnr 2016/300, Id 51521  

Bilaga 7- Svar till boende 2016-05-20, Dnr 2016/300, Id 53200 

Bilaga 8- Mail om grannsamverkan 2016-09-07, Dnr 2016/508, Id 53413 

Bilaga 9- Mail från polisen 2016-09-27, Dnr 2016/508, Id 53414  

Bilaga 10- Karta över förskolor, Dnr 2016/508, Id 53415 

Bilaga 11- Önskemål om sänkt hastighet, Veine Johansson, DNr 2016/508 

ID 54509 

Bilaga 12- Grannsamverkan, Dnr 2016/508 ID 53412 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen (för vidare distribution till berörda parter)  

 

___________________ 
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§ 120 Dnr 2016/000515 00 

Integrationsstrategi för Vimmerby kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

integrationsstrategi för Vimmerby kommun.   

 

Sammanfattning 

Förslag till integrationsstrategi har tagits fram av socialnämnden och 

överlämnats till kommunstyrelsen för vidare politisk behandling. Förslaget 

har därefter varit på remissrunda samt processats vidare inom arbetsutskottet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

integrationsstrategi för Vimmerby kommun.   

Beslutsunderlag 

Förslag till Integrationsstrategi, 2016-09-29 

Socialnämndens beslut § 97 2016-09-22 

Arbetsutskottets beslut § 224 2016-10-31 

Remissvar, Centerpartiet, 2017-01-11 

Arbetsutskottets beslut § 64 2017-03-14  

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Ledningsgruppen 

 

___________________ 
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§ 121 Dnr 2015/000485 109 

Motion om upprättande av integrationsstrategi 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 

besvarad med hänvisning till nyligen framtagen integrationsstrategi.  

 

Sammanfattning 

Curt Tyrberg (C) har lämnat in motion om tillsättande av en 

fullmäktigeberedning för upprättande av en integrationsstrategi. 

Eva Berglund (S) och Marie Nicholson (M) har lämnat in motion om 

upprättande av en integrationsstrategi. Motionerna lämnades in vintern 

2015/2016. Under hösten 2015 hade dåvarande presidieberedning inom 

kommunstyrelsen redan gett socialchef Anette Nilsson i uppdrag att ta fram 

ett förslag på integrationsstrategi. Vid arbetsutskottets sammanträde maj 

2016 beslutades att invänta hanteringen av motionerna tills Anette Nilssons 

uppdrag från presidieberedningen var färdigbehandlad. Förslaget har 

processats inom kommunstyrelsens arbetsutskott samt varit på remissrunda. 

Integrationsstrategin antas i kommunfullmäktige i september 2017. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 

vara besvarad med hänvisning till nyligen framtagen integrationsstrategi. 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Eva Berglund (S) och Marie Nicholson (M) Id 49494 

Kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-23 KF § 288  

Motion inlämnad av Curt Tyrberg (C) Id 50228 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-25 KF § 24 

Arbetsutskottets beslut § 64 2016-05-02 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Eva Berglund (S) 

Marie Nicholson (M) 

___________________ 
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§ 122 Dnr 2016/000072 109 

Motion om tillsättande av en fullmäktigeberedning för 
upprättande av en integrationsstrategi 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 

besvarad med hänvisning till nyligen framtagen integrationsstrategi.   

 

Sammanfattning 

Curt Tyrberg (C) har lämnat in motion om tillsättande av en 

fullmäktigeberedning för upprättande av en integrationsstrategi. 

Eva Berglund (S) och Marie Nicholson (M) har lämnat in motion om 

upprättande av en integrationsstrategi. Motionerna lämnades in vintern 

2015/2016. Under hösten 2015 hade dåvarande presidieberedning inom 

kommunstyrelsen redan gett socialchef Anette Nilsson i uppdrag att ta fram 

ett förslag på integrationsstrategi. Vid arbetsutskottets sammanträde maj 

2016 beslutades att invänta hanteringen av motionerna tills Anette Nilssons 

uppdrag från presidieberedningen var färdigbehandlad. Förslaget har 

processats inom kommunstyrelsens arbetsutskott samt varit på remissrunda. 

Integrationsstrategin antas i kommunfullmäktige i september 2017. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 

vara besvarad med hänvisning till nyligen framtagen integrationsstrategi   

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Eva Berglund (S) och Marie Nicholson (M) Id 49494 

Kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-23 KF § 288  

Motion inlämnad av Curt Tyrberg (C) Id 50228 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-25 KF § 24 

Arbetsutskottets beslut § 64 2016-05-02 

Beslutet skickas till 

Curt Tyberg (C) 

Socialnämnden 

___________________ 



 

 
Kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 12(31) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 123 Dnr 2015/000492 109 

Motion om framtagande av policy mot 
främlingsfientlighet och handlingsplan för att värna 
demokratin mot våldsbejakande extremism 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla förslaget om att ta fram en policy mot rasism och 

främlingsfientlighet   

Att bifalla förslaget om att kommunen tar fram en handlingsplan 

för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 

Att  ge uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till 

policy mot rasism och främlingsfientlighet samt förslag till 

handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

 

Sammanfattning 

Företrädare för samtliga partier i kommunfullmäktige har skrivit en motion 

om att ta fram en policy mot rasism och främlingsfientlighet och att ta fram 

en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.  

Motionärerna menar att det finns ett behov av en bredare policy mot rasism 

och främlingsfientlighet och nämner Mönsterås som ett gott exempel.  

Motionärerna menar också att en handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism är nödvändig för att värna demokratin och att den bland annat ska 

innehålla åtgärder för att öka kunskapen, för att förebygga att individer 

ansluter sig och för att underlätta avhopp. Handlingsplanen ska också stärka 

strukturer för samverkan och åtgärder för att motverka grogrunder för det 

ideologiskt motiverade våldet.   

 

Vid dagens sammanträde redogör Patrik Kinnbom, utvecklingschef och 

Anders Degerman, enhetschef folkhälsa i ärendet. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla förslaget om att ta fram en policy mot rasism och 

främlingsfientlighet   
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Att bifalla förslaget om att kommunen tar fram en handlingsplan 

för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 

Att  ge uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till 

policy mot rasism och främlingsfientlighet samt förslag till 

handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anders Degerman, enhetschef folkhälsa 2017-03-17 Id 

56405 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 93 

Motion inlämnad av samtliga partier, 2015-11-19 Id 49553  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Utvecklingsavdelningen 

Räddningstjänsten 

 

 

___________________ 
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§ 124 Dnr 2016/000555 003 

Riktlinjer för sociala medier Vimmerby kommun - 
revidering 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade 

riktlinjer för sociala medier 

 

Sammanfattning 

För Vimmerby kommun är sociala medier en snabb och enkel väg att 

informera och kommunicera med medborgarna. I händelse av kris är sociala 

medier det absolut bästa sättet att snabbt sprida nödvändig information till 

medborgarna och att också få hjälp att sprida den vidare. Riktlinjen antogs 

av kommunfullmäktige den 31 oktober 2011 och har inte reviderats efter det. 

För att verksamheter i organisationen ska känna sig trygga i sin närvaro på 

sociala medier är det nödvändigt med en aktuell och tydlig riktlinje.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade 

riktlinjer för sociala medier.   

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för närvaro i sociala medier.  

Tjänsteskrivelse, Petra Genfors Kommunikationsstrateg, 2017-03-01, Id 

55651 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Petra Genfors 

 

 

___________________ 
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§ 125 Dnr 2016/000675 109 

Motion om att införskaffa rörelsespelet kinect till 
äldreboende i Vimmerby kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med socialnämndens förslag, 

kommunfullmäktige att motionen anses vara besvarad.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion till socialnämnden om att 

införskaffa rörelsespelet Kinect till äldreboende i Vimmerby kommun. 

Socialnämndens uppdrag är att bereda motionen och att ta fram förslag till 

beslut. 

Motionen är inlämnad av Anneli Jakobsson (SD). Motionären skriver att 

TV-spel är inte bara för de yngre. Runt om i landet på olika äldreboenden 

finns det TV-spel med tillhörande rörelseenhet, Kinect, som innebär att man 

lever sig in i verkligheten och att man gör samma rörelse som TV-skärmen 

visar. 

Sverigedemokraterna yrkar att Vimmerby kommun snarast möjligt tar reda 

på vilka äldreboende som är intresserade av detta och att köpa/låna in en 

enhet med Kinect, därefter åka ut till de äldre för att pröva detta och om det 

slår väl ut, köpa in ett antal samt att eventuellt bjuda in ungdomar för att lära 

ut att spela så att de äldre kommer igång. 

Av socialchefens förslag till svar framgår att socialförvaltningen har redan 

två TV-spel inköpta varav det ena kan lånas av olika verksamheter. 

Verksamheterna får stöd till olika aktiviteter av aktivitetssamordnare. 

Skapande av nya aktiviteter eller inköp av utrustning för aktiviteter sker 

utifrån de behov som finns i verksamheten.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med socialnämndens förslag, 

kommunfullmäktige att motionen anses vara besvarad.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson, 2016-12-22, Id 54648 
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Socialnämndens beslut § 33 2017-04-20 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

Socialnämnden 

 

___________________ 
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§ 126 Dnr 2015/000499 109 

Motion om att erbjuda halkskydd till äldre och 
rörelsehindrade 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med socialnämnden kommunfullmäktige 

besluta att avslå motionen med motiveringen att inköp av halkskydd är 

individens ansvar och att kommunalt inköp tar försäljning från den lokala 

handeln. Det är heller inte ekonomiskt lämpligt att prioritera halkskydd till 

äldre framför lagstadgad verksamhet.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om att erbjuda halkskydd till äldre 

och rörelsehindrade. I Vimmerby kommun bor det uppskattningsvis 3 500 

pensionärer i åldern 65+. Vintern är en mycket besvärlig årstid för många, 

framförallt äldre. Det innebär lidande för enskilda och enorma kostnader för 

samhället med halk-olyckor. 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar att fullmäktige därför beslutar att erbjuda gratis 

halkskydd till alla över 65+ samt till rörelsehindrade i alla åldrar och om 

detta inte går föreslås kommunfullmäktige besluta att erbjuda halkskydd till 

kraftigt reducerat pris. 

Kommunfullmäktige beslutar därefter med ändring av kommunstyrelsens 

förslag att återremittera motionen till socialnämnden för att utreda frågan om 

gratis halkskydd för alla som har fyllt 65 år. 

Socialnämnden har ingen finansiering för gratis halkskydd. Om Vimmerby 

kommun väljer att införa det så ska det finansieras med ca 100 tkr per år. 

Kostnadsuppgiften utgår från om samma andel av personer över 65 år i 

Vimmerby som i Västervik hämtar halkskydd.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med socialnämnden kommunfullmäktige 

besluta att avslå motionen med motiveringen att inköp av halkskydd är 

individens ansvar och att kommunalt inköp tar försäljning från den lokala 

handeln. Det är heller inte ekonomiskt lämpligt att prioritera halkskydd till 

äldre framför lagstadgad verksamhet.  
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Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 49570 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 318 2015-12-14 

Kommunstyrelsens beslut KS § 12 2016-01-12 

Socialnämndens beslut SN § 99 2016-09-22 

Tjänsteskrivelse Anette Nilsson, socialchef, 2016-08-29 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 227 2016-10-31 

Kommunstyrelsens beslut 2016-11-08, KS § 359 

Kommunfullmäktiges beslut § 248 2016-11-28 

Socialnämndens beslut § 34 2017-04-20 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

Socialnämnden 

 

___________________ 
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§ 127 Dnr 2017/000103 109 

Motion om att införa social tjänstehund 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med socialnämnden, kommunfullmäktige 

besluta att avslå motionen med motiveringen att det inte finns ekonomiska 

möjligheter att prioritera detta.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Sandor Högye (SD) 

m fl om att införa social tjänstehund. Motionärerna skriver att det blir allt 

vanligare med social tjänstehund inom äldreomsorg och skola. Att ofta träffa 

en hund påverkar hälsan positivt.  Naturligtvis måste hundfria zoner inrättas 

för de som är hundrädda och allergiker, men kan andra kommuner införa 

detta, kan motionärerna inte se varför Vimmerby kommun inte kan. 

Med denna motion yrkar motionärerna att kommunfullmäktige ger 

socialnämnden i uppdrag att ta kontakt med andra kommuner som infört 

detta, t ex Västervik för att därigenom få kunskap om vad det innebär och att 

efter detta och där det bedöms lämpligt inför sociala tjänstehundar inom 

äldreomsorgen i kommunal regi.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med socialnämnden, kommunfullmäktige 

besluta att avslå motionen med motiveringen att det inte finns ekonomiska 

möjligheter att prioritera detta.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Sandor Högye (SD) m fl, Id 55205 

Kommunfullmäktiges beslut § 36 2017-02-27 

Socialnämndens beslut § 32 2017-04-20 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Sandor Högye 

___________________ 
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§ 128 Dnr 2016/000629 109 

Motion - Barnomsorg på obekväma tider 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motiveringen att det i 

nuvarande ekonomiska läge och platsbrist i förskolan inte finns utrymme för 

utökning med barnomsorg på obekväm arbetstid.  

 

Sammanfattning 

Lars Johansson (V) har genom motion väckt frågan om barnomsorg på 

obekväma tider. Lars Johansson (V) skriver att barnomsorgen i Vimmerby 

kommun lider av en demokratisk orättvisa då den idag styrs utifrån arbetstid 

och inte utifrån faktiska behov av barnomsorg. Föräldrar som arbetar 

vardagar måndag till fredag tillgodoses alltid, medan arbetstider på kvällar, 

nätter och helger aldrig tillgodoses. Det gör att hela yrkesgrupper 

diskrimineras och särbehandlas. En stor del av de som tvingas till kvälls- 

helgs- eller nattarbete arbetar dessutom i kommunens egna verksamheter. 

Ändå erbjuder inte Vimmerby kommun idag våra medborgare rätt till 

barnomsorg de tider man jobbar, vilket borde vara en självklarhet. Lars 

Johansson (V) yrkar att fullmäktige beslutar att barnomsorg på obekväm 

arbetstid införs i Vimmerby kommun och att i Vimmerby kommun ska 

grundläggande samhällsservice var lika för alla kommuninvånare utifrån var 

och ens behov.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motiveringen att det i 

nuvarande ekonomiska läge och platsbrist i förskolan inte finns utrymme för 

utökning med barnomsorg på obekväm arbetstid.       

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Lars Johansson (V), Id 54246 

Kommunfullmäktiges beslut § 295 2016-12-19 

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 59 2017-04-19 
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Beslutet skickas till 

Lars Johansson 

Barn- och utbildningsnämnden      

 

___________________ 
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§ 129 Dnr 2017/000195 109 

Medborgarförslag om nedläggning av Pelarne förskola 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet förslår kommunfullmäktige besluta 

Att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till pågående 

försäljning av Pelarne skola.   

 

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Erik Paulsson (C) avstår från att delta i 

beslutet.  

 

Sammanfattning 

Göte Sevefalk har inlämnat medborgarförslag angående nedläggning av 

Pelarne förskola. Av medborgarförslaget framgår ett antal förslag angående 

samhällsplanering med inriktning på att ej fortsätta nedläggningen av 

Pelarne förskola.    

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet förslår kommunfullmäktige besluta 

Att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till pågående 

försäljning av Pelarne skola.   

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Göte Sevefalk, Id 55985 

Kommunfullmäktiges beslut § 65 2017-03-27 

Kommunstyrelsens beslut § § 57 2017-03-07  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-04-24 Id 56416 

Beslutet skickas till 

Göte Sevefalk 

___________________ 
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§ 130 Dnr 2017/000194 109 

Motion - Landsbygdsutveckling i strandnära läge 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

Att  remittera motionen till miljö- och byggnadsnämnden för 

beredning och framtagande av förslag till beslut. 

Att  miljö- och byggnadsnämnden ger utvecklingsavdelningen inom 

kommunstyrelsen möjlighet att yttra sig i ärendet.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har inlämnat motion om landsbygdsutveckling 

i strandnära läge. 

Strandskyddsplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Vimmerby 

kommun antog strandskyddsplanen som pekar ut områden vid 12 olika sjöar 

i kommunen som lämpliga områden för byggnationer den 25 mars 2013. 

Centerpartiet ser nu ett behov av att ytterligare öka möjligheterna till 

strandnära byggande och då är det nödvändigt att utöka antalet LIS-områden 

i kommunen. 

Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta 

- att utvärdera strandskyddsplanen utifrån behov av att utse fler LIS-

områden. 

- att snarast tillskapa fler LIS-områden i kommunen. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till miljö- och 

byggnadsnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden ger 

utvecklingsavdelningen inom kommunstyrelsen möjlighet att yttra sig i 

ärendet.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 55976 
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Kommunfullmäktiges beslut § 64 2017-03-27  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-04-24 Id 56412 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

___________________ 
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§ 131 Dnr 2017/000151 109 

Motion om ny utredning för utveckling av 
biogasverksamheten i Vimmerby 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

Att  remittera motionen till samhällsbyggnadsavdelningen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut. 

Att  samhällsbyggnadsavdelningen ger miljö-och 

byggnadsnämnden, utvecklingsavdelningen samt Vimmerby 

Energi och Miljö AB möjlighet att yttra sig i ärendet.   

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av 

sverigedemokraterna. Av motionen framgår: 

 

Sverige har kommit långt när det gäller nyttjandet av biogas och är ett 

föregångsland för rening av biogas till fordonsgaskvalitet och satsningar har 

gjorts på biogasanläggningar under många år, dock är fortfarande efterfrågan 

större än tillgången på biogas i flera regioner.  

Under 2012 färdigställdes en slutrapport om utveckling av 

biogasverksamheten i Vimmerby där resultatet av denna visade på en 

ekonomiskt, svagt försvarbart beslut. Detta ledde till att inget vidare beslut 

togs, baserat på rapporten. 

Nu har det gått 5 år sedan detta gjordes och det finns bland annat en ny 

avfallsplan för 2015-2025 där ökad fastighetsnära sortering bidrar till ökad 

mängd substrat för en biogasproduktion genom matavfall samt att flera 

industrier med rötbart avfall har utökat sina produktionsvolymer och 

eventuellt fått större avfallsmängder. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige ger i 

uppdrag till berörd nämnd att besluta om en ny utredning av biogas.  
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

Att  remittera motionen till samhällsbyggnadsavdelningen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut. 

Att  samhällsbyggnadsavdelningen ger miljö-och 

byggnadsnämnden och Vimmerby Energi och Miljö AB 

möjlighet att yttra sig i ärendet.   

 

Helen Nilsson (S) yrkar, med instämmande av Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

att utvecklingsavdelningen ges möjlighet att yttra sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av sverigedemokraterna, Id 55702  

Kommunfullmäktiges beslut § 62 2017-03-27 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck kommunsekreterare, 2017-05-04 Id 56548 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 132 Dnr 2015/000138 140 

Projekt SLUS - Social lokal utvecklingsstrategi för 
Vimmerby kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar  

att  förslaget till den sociala lokala utvecklingsstrategin skickas på 

remiss för yttrande till barn- och utbildningsnämnden, miljö- 

och byggnadsnämnden, socialnämnden och 

samhällsbyggnadsavdelningen, samtliga politiska partier i 

kommunfullmäktige samt samarbetsorganen landsbygdsrådet, 

pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet. 

att  projekt SLUS får i uppdrag att inhämta yttrande från de 

organisationer och nätverk i civilsamhället som anses vara 

relevanta 

att  remissvaren ska lämnas till utvecklingsavdelningen senast den 

31 augusti 2017. 

 

Sammanfattning 

Utvecklingsavdelningen har via projekt SLUS i uppdrag av kommun-

styrelsen att arbeta fram ett förslag till en social lokal utvecklingsstrategi 

med inriktning på stärkt lokal attraktionskraft. Genom en omfattande dialog 

och ett gediget underlagsmaterial har strategin formats av ett stort antal 

människor och organisationer. Den interagerar även med den regionala 

utvecklingsstrategin och är förenlig med den nationella strategin för hållbar 

regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.  

 

Enligt projektplanen för SLUS ska den sociala lokala utvecklingsstrategin 

om möjligt antas av kommunstyrelsen arbetsutskott den 26 september 2017 

och av kommunfullmäktige den 23 oktober 2017. Innan dessa beslut ska en 

remissrunda genomföras för en bred förankring av strategin. 

 

Carina Östh, näringslivsutvecklare, redogör för remissförfarandet.  
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att  den sociala lokala utvecklingsstrategin skickas på remiss för 

yttrande till barn- och utbildningsnämnden, miljö- och 

byggnadsnämnden, socialnämnden och 

samhällsbyggnadsförvaltningen samt samarbetsorganen 

landsbygdsrådet, pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet. 

att  projekt SLUS får i uppdrag att inhämta yttrande från de 

organisationer och nätverk i civilsamhället som anses vara 

relevanta och 

att  remissvaren ska lämnas till utvecklingsavdelningen senast den 

31 augusti 2017. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar, med instämmande från samtliga ledamöter, att även 

de politiska partierna ska vara remissinstans. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Carina Östh, näringslivsutvecklare, 2017-04-25 Id 56434 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen, Projekt SLUS 

 

___________________ 
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§ 133 Dnr 2017/000057 041 

Budgetberedning 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger budgetberedning. Närvarar gör Jakob 

Bank, controller och Mattias Karlsson, ekonomichef.  

 

___________________ 
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§ 134 Dnr 2017/000003 000 

Kommunchefen informerar 2017 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Carolina Leijonram, kommunchef, informerar arbetsutskottet om pågående 

arbete inom kommunstyrelseförvaltningen.  

 

___________________ 
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§ 135 Dnr 2017/000116 214 

Beställning Detaljplan Ny förskola Skyttehagen del av 
Vimmerby 3:3 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att låta tjänstemän inom 

kommunstyrelseförvaltningen fortsätta dialogen med Vimmerby 

Orienteringsklubb. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

att  ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att sammanställa 

utredningar och information angående de områden kring 

Skyttehagen som diskuterats för ny förskola. 

att  sammanställningen presenteras vid ett kommande 

arbetsutskott.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde diskuteras framtida exploatering vid Skyttehagen. 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, Andreas Horste, gatuchef och 

Gabriel Helgesson, planarkitekt redogör i ärendet. 

 

Förslag till beslut 

 Helen Nilsson (S) yrkar, med instämmande av samtliga ledamöter att 

tjänstemännen fortsätter dialogen med Vimmerby orienteringsklubb samt att 

sammanställa och presentera utredningar kopplade till de områden som 

diskuteras för ny förskola     

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 

 


