
Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet  

Datum  
2022-06-07 

 
Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 7 juni 2022 klockan 09:00-11.30 

Ajournering: 09.51-10.00 
Beslutande Ola Gustafsson (KD) 

Bo Svensson (C) 
Daniel Nestor (S) 
 
Nicklas Skäär (S) 
 
 

 

Ej tjänstgörande ersättare Peter Karlsson (C) 
 

Övriga närvarande  
 

Paragrafer 54-65 
Sekreterare Malin Myrén 
Protokolljusterare Bo Svensson (C) 
 Justering sker genom digital signering. 
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§61 Allmänna arbeten 2022 juni 2022/222  
§62 Medborgarförslag om belysning på offentliga lekplatser 2021/447  
§63 Info/Kiosken 1 2018/499  
§64 Begäran om yttrande över rallytävling Klappjakten 2022/230  
§65 Uppföljning av uppdrag givna av 
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§ 58  2019/277 2022.2427  
 

Lek- och badplatsstrategi och handlingsplan för Vimmerby kommun 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att 
 

1.           anta föreslagen etappindelning av handlingsplanen för lek- och badplatser.  
 
2. prioritering av handlingsplanen skall göras årligen.  

 
 
 

Sammanfattning 

Bakgrund  
2022-05-09 §45 beslutade kommunfullmäktige att anta lek- och badplatsstrategi för Vimmerby kommun 
2022-2032.  
I strategin ingår en enklare handlingsplan, se bilagorna 1, 2, 3 och 4, som genom denna tjänsteskrivelse 
konkretiseras ytterligare för det fortsatta arbetet.  
 

Aktuell situation 
I beslutad strategi finns en enklare handlingsplan som är tänkt att vara vägledande i det fortsatta arbetet 
med lek- och badplatserna i kommunen. Denna handlingsplan konkretiseras i etapper för årlig 
prioritering kring avveckling och utveckling av lek- och badplatserna.  
Handlingsplanen utgår från de riktlinjer som beslutats i strategin, KS.022.1850. Antalet badplatser ska 
behållas och lekplatser ska på sikt minskas från 30 till 25 stycken. 
Visa badplatser och lekplatser kommer att utvecklas i mindre skala medan upprustningen på andra är 
mer omfattande, exempelvis vid omlokalisering/nyetablering.  
Handlingsplanen är ett levande dokument där ändringar kan behövas göras under arbetets gång. 
Förslaget är att prioritering av handlingsplanen revideras årligen utefter de årliga besiktningarna som 
genomförs på både lekplatser och badplatser. Samhällsbyggnadsavdelningen är ansvarig att ta fram 
revidering och prioriteringar över bad- och lekplatserna i samråd med utvecklingsavdelningen.  
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Handlingsplan och prioritering lekplatser  
Etapp 1 - 2022 
 

1. Frödinge 
Radhusgatan  

2. Gullringen 
1:a-2:de tvärgränd  
Källebergsvägen 

3. Vimarparken, etapp 1 
4. Storebro 

Stranden/Lönnvägen 
5. Södra Vi    

Ringvägen  
6. Vimmerby  

Bråkmakargatan 
Hagagatan   

 

Etapp 2 - 2023 
 

1. Rumskulla 
Per Erlands väg 

2. Södra Vi  
Hagagatan 

3. Storebro  
Centrum  

4. Tuna  
Skogvägen  

5. Vimmerby 
Vimarparken, etapp 2 
Sparvgatan   

 
Etapp 3 (2024-)  

1. Vimmerby 
Vendledalsgatan  
Källängsparken  
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Handlingsplan och prioriteringar badplatser  

Etapp 1 - 2022 

1. Byte av bryggor på samtliga badplatser bortsett från Nossen som genomfördes under 2021.   

 
 

Analys av förslagets konsekvenser 

Konsekvenser för barn 
Arbetet med lek- och badplatsstrategin har tagit hänsyn till kommunens barn och ungas åsikter vilket 
bland annat redovisas i bilaga 6 i strategin. Detta kommer att vara ett vägledande dokument kopplat till 
handlingsplanen.  
 

Resurser och finansiering 
Finansiering ryms inom befintlig och kommande investeringsbudget. 
 
Ledning och resurser skall till största del organiseras med egen driftpersonal, och kompletteras upp med 
extern part när behov finns. 

Bedömning 
Arbetsinsatsen och resursen är svårbedömd för respektive lekplats, och kan därmed bedöms efter att 
ytterligare ett antal lekplatser monterats. 
 

Uppföljning och utvärdering 
Handlingsplanen och prioriteringar i de olika etapperna föreslås revideras och ses över årligen utefter de 
besiktningar som genomförs på lekplatserna och badplatserna.  
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet att föreslå kommunstyrelsen besluta att 
 
1. anta föreslagen prioritering av handlingsplanen för lek- och badplatser.  
2. prioritering av handlingsplanen skall göras årligen.  
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Beslutsunderlag 
Lek- och badplatsstrategi för Vimmerby kommun, id. 2022.1850.  
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen  
Utvecklingsavdelningen  

8



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

Datum  
2022-06-07 

 
 

 
 
 
 
 
§ 61  2022/222 2022.2437  
 

Allmänna arbeten 2022 juni 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att 
 
1: Gatukontoret köper in ett sandaggregat för rensning och rening av 
sand på lek och badplatser för 50 tkr. 
 
2: Gatukontoret köper in ytterligare staketsektioner till Sommartorget i 
Vimmerby för 75 tkr. 
 

Yrkande 
Bo Svensson (C) yrkar bifall 
 
 

Sammanfattning 
Gatukontoret har undersökt möjligheterna att själva rensa och rengöra sanden på 
våra lek- och badplatser med ett sandaggregat. Det kommer spara pengar på 
långsikt och vi kan även göra mer akuta insatser vid behov. Det är ett aggregat 
som går koppla på befintlig arbetsmaskin som driftenheten har. 
Sommartorget växer vilket är positivt men kräver då extra staketsektioner enligt befintligt  
utseende. Vi debiterar våra kunder för detta, intäkter kommer därför löpande varje år. 
 
Finansiering 
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att finansieringen av förslaget på 
totalt 125 tkr ska belasta investeringsposten Allmänna arbeten som ingår i 
KF beslutade investeringsramen och Samhällsbyggnadsutskottet har fått 
delegation av KS att fördela. Hittills har 600 tkr av 1 500 tkr använts från 
Allmänna arbeten. 
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Samhällsbyggnadsutskottet 

Datum 
2022-06-07 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår Samhällsbyggnadsutskottet besluta att 

1: Gatukontoret köper in ett sandaggregat för rensning och rening av 
sand på lek och badplatser för 50 tkr. 

2: Gatukontoret köper in ytterligare staketsektioner till Sommartorget i 
Vimmerby för 75 tkr. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Ekonomikontoret 
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§ 64  2022/230 2022.2442  
 

Begäran om yttrande över rallytävling Klappjakten 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
 
Samhällsbyggnadsutskottet har inget att erinra om tävling på väg, Klappjakten 17 september 2022. 
 
 
 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Kalmar län lämnar över rubricerade ansökan för yttrande senast den 14 juni 2022. 
Rally för bilar. 
 
 
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet har inget att erinra om tävling på väg, Klappjakten 17 september 2022. 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilagor id 247458, 247457, 247455, 247456 
 
 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Kalmar Län 
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§ 65  2022/147 2022.2448  
 

Uppföljning av uppdrag givna av samhällsbyggnadsutskottet 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
 
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner uppföljningen av givna uppdrag. 
 
 
 

Sammanfattning 

Bakgrund  
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastslog 2020-02-25 en plan/rutin för uppföljningen av uppdrag  
givna av kommunstyrelsen och dess tre utskott. 
 
Enligt planen följs givna uppdrag upp fyra gånger om året med syfte att  

 säkerställa att den politiska styrningen och ledningen får genomslag i faktisk verksamhet 
 utgöra underlag för vidare beslutsfattande 
 ge grundläggande information om effekter och lärdomar av de genomförda uppdragen 

 
Nästa uppföljning görs på samhällsbyggnadsutskottets möte 4 okt 2022.  
Följande datum under året blir: Rapport över status för givna uppdrag 13 december. 
 

Aktuell situation 
En genomgång har gjorts av de uppdrag som givits av samhällsbyggnadsutskottet utifrån det som  
märkts som uppdrag i ärende- och dokumenthanteringssystemet Evolution. Därtill har protokoll  
gåtts igenom sen förra statusgenomgången till och med 2022-05-03. 
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Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner uppföljningen av givna uppdrag. 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Rapport över status för givna uppdrag id 247371 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen
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