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Sammanträdesdatum 

2019-12-17 
 

 

  
 
Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 17 december 2019 kl 13:00-17:20 

 

Beslutande Ledamöter 
Ingela Nilsson Nachtweij (C), ordförande Jacob Käll (C) 
Niklas Gustafsson (M), 1:e vice ordförande 
Helen Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
 

 

 Ersättare 
Ola Gustafsson (KD) 
Eva Berglund (S) 

 

Övriga närvarande §§ 409-437 Carolina Leijonram, kommundirektör; Michael 
Ekström, handläggare/sekreterare 

§ 411 Torbjörn Swahn, vd Vimmerby Energi & Miljö 

§§ 412-413 Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef; 
Andreas Horste, samhällsbyggnadschef 

§§ 412-415 Marie Halldén, HR-chef 

§§ 417-418 Andreas Horste, samhällsbyggnadschef; Torbjörn 
Bergström, fastighetschef 

§§ 419-420; 424-425 Mattias Karlsson, ekonomichef 

§ 420 Ingunn Nilsen Andersson, ekonomiavdelningen 

§§ 424-425 Carina Nielsen, ekonomiavdelningen 

 

Protokolljusterare Helen Nilsson (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, 2019-12-20 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 409-437 

 Michael Ekström  

 Ordförande 

  

 Niklas Gustafsson, 1:e vice ordförande  

Protokolljusterare 

  

 Helen Nilsson (S)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-12-17 

Datum då anslaget sätts upp 2019-12-20 Datum då anslaget tas ned 2020-01-12 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Michael Ekström  
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 § 409 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott väljer Helen Nilsson (S) att jämte 

ordförande justera dagens protokoll.      

 

___________________ 
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§ 410 Dnr 2019/000190 006 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen.      

 

___________________ 
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§ 417 Dnr 2019/000496 04 

Omdisponering av investeringar 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet tillstyrker att kommunstyrelsens ordförande beslutar om 

nedanstående omdisponering av investeringsbudgeten och anmäler beslutet 

till kommunstyrelsen 2020-01-07. 

 
Projekt Beslut KS Ökning Totalt 
Vimarskolan upprustning 3 500  2 500 6 000 
Utbyggnad Södra Vi förskola 1 000 1 000 2 000 
Utbetalning av Senioren 0 2 500 2 500 

 

Sammanfattning 
Ökningarna ryms inom den beslutade ramen från kommunfullmäktige för 

2019 på 80 miljoner kronor. Prognosen till och med 2019-12-09 inklusive 

dessa ökningar är 78,2 miljoner kronor.  

 

Ovan föreslagna investeringsökningar 2019 medför minskad belastning på 

investeringar år 2020 och blir mer kostnadseffektiva i t.ex. Vimarskolans 

projekt eftersom det inte behöver bromsas inför årsskiftet.   

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande      

 

___________________ 
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§ 421 Dnr 2019/000624 056 

Tjänsteskrivelse försäljning av John Deere traktor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att  
 

1. sälja John Deere traktor för 163.500 kr enligt högstbjudande på auktion 

via Klaravik 
 

2. delegera till gatuchefen att genomföra försäljningen och återredovisa 

affären till KSAU    

 

Sammanfattning 

Gatukontoret har i uppdrag att förnya och effektivisera maskinparken 

löpande och har leasat en ersättningsmaskin för John Deere-traktorn på 

gatukontoret. Därav önskad försäljning av denna enligt högstbjudande via 

upphandlad aktör Klaravik. 
 

Traktorn har inget restvärde och intäkten kommer användas till att delvis 

täcka kostnaderna för utbyte av befintligt snöblad/plog och en stubbfräs på 

driften. 
 

Bedömning 

En situation som bör lösas skyndsamt, då det finns ett vinnande bud 

(163.500 kr) på auktion klart. 
 

Finansiering 

Ingen finansiering behövs.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse traktor 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________    
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§ 429 Dnr 2019/000612 109 

Motion - Stadsnära odling i Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Samhällsbyggnadsavdelningen ges i uppdrag att bereda förslag till svar på 

motionen 

 

Sammanfattning 

Jacob Kant (V) föreslår i sin motion Stadsnära odling i Vimmerby kommun 

att kommunen utreder möjligheter och planerar för att införa ett projekt kring 

stadsnära odling med start så snart som möjligt.  
 

Jacob menar att Stadsnära odling kan vara en viktig del i ett långsiktigt 

arbete för en hållbar utveckling, och skriver att ett liknande projekt i Göte-

borgs stad syftar till biologisk mångfald, rekreation, sociala mötes-platser, 

trygghet, medvetna konsumenter, arbetstillfällen och närproducerad mat 

framställd genom ekologiska principer. 
 

Projektdelen Bostadsnära odling innebär att privatpersoner tillgängliggör 

mark för intresserade odlare.  
 

Projektdelen Stadsbruk innebär att kommunen ställer iordning och arrenderar 

ut mark till intresserade. Syftet är att utveckla kommersiella odlingar, och 

tanken är att arrendatorerna på sikt får köpa loss odlingsmarken. 
 

Jacob Kant (V) menar att stor ekonomisk och ekologisk nytta skapas för 

kommunen genom projektet, samtidigt som arbetstillfällen kan skapas.  

 

Beslutsunderlag 

Motion 2019-11-17, Stadsnära odling i Vimmerby kommun 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________   
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§ 430 Dnr 2019/000613 109 

Motion om utökad kontroll av belastningsregister 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

HR-avdelningen ges i uppdrag att bereda förslag till svar på motionen 

 

Sammanfattning 

Vänsterpartisterna Pia Young, Lars Johansson, Peter Fjällgård, Jacob Kant 

och Johanna H Cederstrand föreslår i sin motion Utökad kontroll av 

belastningsregister att Vimmerby kommun säkerställer att de som sköter 

transport till och från skola, vård och andra verksamheter ska uppvisa utdrag 

från polisens belastningsregister, och anlitas för dessa uppdrag utifrån 

samma kriterier som gäller för anställning i exempelvis skola eller omsorg. 
 

Motionärerna skriver att utdrag ur belastningsregistret är ett bra system för 

att säkerställa den arbetssökandes lämplighet och skapa en trygg miljö för 

brukarna av skolskjuts och färdtjänst. De menar att barn, gamla, sjuka och 

människor med funktionsvariation kan vara extra utsatta. Förslaget syftar till 

att skapa en säkrare och tryggare tillvaro för dessa grupper.  

 
Beslutsunderlag 

Motion 2019-11-18, Utökad kontroll av belastningsregister 

 
Beslutet skickas till 

HR-avdelningen      

 

___________________    

 


