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Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-11 

 Axel Stenbeck  

 Ordförande 

  

 Helen Nilsson  

Protokolljusterare 

  

 Erik Paulsson   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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 Axel Stenbeck, kommunsekreterare  
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 § 1 Dnr 2017/000004 000 

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

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Erik Paulsson (C) att, tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 2 Dnr 2017/000049 000 

HR-avdelningen informerar 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Monica Bergh, personalchef samt Lisa Bauer, HR-konsult informerar om 

pågående verksamhet inom HR-avdelningen. 

 

Ärenden som diskuteras är sjukfrånvaron, projektet 4-ESS rörande psykisk 

ohälsa samt kompetensförsörjning.  

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 5(15) 

Sammanträdesdatum 

2017-01-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 3 Dnr 2017/000049  

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Andreas Horste, gatuchef informerar om pågående verksamhet inom 

samhällsbyggnadsavdelningen. 

 

Ärende som diskuteras är samhällbyggnadsavdelningens när-arkiv och 

behov av stöd i att komma tillrätta med de utmaningar som finns.  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen.      

 

___________________ 
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§ 4 Dnr 2017/000047  

Kommunikationsplan 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Petra Genfors, kommunikationsstrateg informerar om pågående 

kommunikationsplan.  

 

___________________ 
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§ 5 Dnr 2017/000061 534 

Förslag till partnerskap mellan Vimmerby kommun och 
det ideella föreningslivet 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Djursdala samhällsförening, med syfte att göra bygden än mer attraktiv, vill 

pröva möjligheten att utveckla hälsovård och omsorgstjänster genom digitala 

tjänster. En ansökan om att finansiera en förstudie kommer att göras 

tillsammans med Hälsohögskolan i Jönköpings län. Carina Östh och Pernilla 

Jacobsson har deltagit på träffar som arrangerats för att diskutera och 

förbereda den ansökan som nu ska färdigställas. Ansökan ska vara inlämnad 

till Leader Astrid Lindgrens Hembygd senast 15 februari och beslut tas 22 

mars. 

Förslaget är ett led i och ett resultat av pågående SLUS-satsning i 

kommunen. Som har till syfte att stärka samhörigheten mellan invånare, 

näringsliv föreningsliv och kommunen och där ett delmål är att nya nätverk 

och samverkansallianser ska skapas. Ett nätverk under uppbyggnad har 

skapats kring SLUS projektgrupp. Bygdeturnén som påbörjats under 2016 är 

en idé från detta nätverk. På kommunträff i Djursdala 31 okt 2016 

uppmanades Djursdala samhällsförening att göra en skrivelse om vad 

föreningen vill uppnå och om/hur samarbete kring det skulle kunna gå till. 

 

Vid dagens arbetsutskott närvarar Jacob Käll, Djursdala samhällsförening.  

Beslutsunderlag 

Diskussionsunderlag, Jacob Käll, Djursdala samhällsförening.  

 

Beslutet skickas till 

Carina Östh, näringslivsutvecklare      

 

___________________ 
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§ 6 Dnr 2017/000058 041 

Komplettering av investeringsplan 2017 samt 
överflyttning av investeringar 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till 

kommunstyrelseförvaltningen.  

 

Sammanfattning 

I kommunfullmäktige, KF § 260, 2015-11-23, beslutades 23 mkr i 

investeringsram för 2016 och 35 mkr för budgetår 2017, enligt KF § 162, 

2016-06-27. Den starka åtstramningen av investeringarna har lett till visa 

praktiska konsekvenser och speciell omställning i kommunens organisation 

om hur investeringarna ska hanteras.  

Av de 23 mkr avsatta investeringsram för 2016, bilaga 1, kommer enligt 

prognosen för 2016 12,4 mkr förbrukas. Det finns projekt som har avslutats, 

det finns projekt som har påbörjats men inte avlutats, det finns projekt som 

beroende av vissa omständigheter inte har påbörjats och det finns projekt 

som inte fanns med i den beslutade projektlistan på 23 mkr men som ändå 

fick genomföras.  

 

Mattias Karlsson, ekonomichef, Jakob Bank, controller och Charlotte 

Ivarsson, controller informerar i ärendet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

att  godkänna överflyttning av maximalt 8,1 mkr outnyttjade 

investeringsmedel från budgetår 2016 till budgetår 2017  

att godkänna utökat investeringsbehov med 5,7 mkr för budgetår 

2017  

att godkänna det totala investeringsbehovet 48,0 mkr för budgetår 

2017, exklusive under året ytterligare tillkommande projekt 

 

att finansiering sker genom likvida medel. 
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Erik Paulsson (C) yrkar på återremiss med motiveringen att ärendet inte är 

tillräckligt berett.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-28 KF § 279 

Tjänsteskrivelse, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, 2017-01-05, Id 

54911 

Beslutet skickas till 

Carolina Leijonram, kommunchef 

Ekonomiavdelningen  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 7 Dnr 2017/000057 041 

Budget 2018 - tidsplan 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef och Jakob Bank, controller informerar om 

tidsplan för budget 2018. 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 31/1 hanteras ärendet som ett 

beslutsärende.  

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 11(15) 

Sammanträdesdatum 

2017-01-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 8 Dnr 2016/000629 109 

Motion - Barnomsorg på obekväma tider 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till barn- och 

utbildningsnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut.    

 

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. 

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 beslutar att remittera motionen till barn- och 

utbildningsnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut.    

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Lars Johansson (V), Id 54246 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 295 2016-12-19 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, Kommunsekreterare, 2017-01-02 Id 54838  

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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§ 9 Dnr 2016/000647 109 

Motion - sänk avgiften för att pröva strandskyddet 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till miljö- och 

byggnadsnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut.   

 

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

har väckt motion om att sänka avgifter för att pröva strandskyddet. Från 

olika håll uttalas att ambitionen är att hålla hela Sverige levande. Det är 

nödvändigt att landsbygdskommuner ges möjlighet att utnyttja de fördelar 

och resurser som finns genom att erbjuda ett boende nära sjöar och 

vattendrag. 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

yrkar att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att 

lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära 

byggande från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr. 

  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till miljö- och 

byggnadsnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och 

Ola Gustafsson KD), Id 54412 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 KF § 297 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, Kommunsekreterare, 2017-01-02 Id 54836  

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

___________________ 
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§ 10 Dnr 2016/000653 058 

Fiberutveckling i Sevede 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Att  beställa av ITSAM nedan formulerat uppdrag 

 

Vimmerby kommun ger uppdrag till ITSAM att undersöka möjligheten att 

överlåta beviljad ansökan för Vimmerby Nordvästra (Sevede, journal nr: 

2015-918) till annan utförare av fiberbyggnation.  

Om ovanstående är möjligt: 

  Utreda hur det praktiskt kan genomföras 

  Bidra till ett överlämnande till utsedd extern utförare 

  Ta fram underlag för en överlämning 

 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun tillsammans med Vimmerby Nordvästra har sök och fått 

beviljad ansökan om bidrag till fiberutbyggnad. För att Vimmerby 

Nordvästra ska kunna anlita annan utförare ska undersökas under vilka 

former kan Vimmerby Kommun överlåta den beviljade ansökan. 

 

Kostnaden för uppdraget debiteras Vimmerby kommun per timma (450 kr), 

med en övre gräns för uppdragets genomförande på 150 timmar som 

motsvarar 67 500 kr. 

Finansiering ska ske med likvida medel och ska belasta Pnr 60811, 

infrastruktur fiber.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Att  beställa av ITSAM nedan formulerat uppdrag 

 

Vimmerby kommun ger uppdrag till ITSAM att undersöka möjligheten att 

överlåta beviljad ansökan för Vimmerby Nordvästra (Sevede, journal nr: 

2015-918) till annan utförare av fiberbyggnation.  
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Om ovanstående är möjligt: 

 Utreda hur det praktiskt kan genomföras 

 Bidra till ett överlämnande till utsedd extern utförare 

 Ta fram underlag för en överlämning 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Tomas Peterson, Kommunstyrelsens ordförande, 2017-01-

17 Id 154960 

 

Beslutet skickas till 

ITSAM  

 

___________________ 
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§ 11 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 

verksamhet inom kommunstyrelseförvaltningen.      

 

___________________ 

 


