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 § 181 Dnr 2018/000076 041 

Budget 2019 med plan 2020-2022 - KFS Detaljbudget  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte till 

något beslut. 

Sammanfattning 

Avdelningscheferna informerar kort om det ekonomiska läget i respektive 

avdelning. 

 

Ekonomiavdelningen  

Upplever smått överskott, och inga drastiska förändringar i närtid. Förväntan 

på överskott från finanssidan. Trånga marginaler på personalsidan.  

 

Utvecklingsavdelningen 

Målet är en ekonomi i balans i förhållande till budget, något som man ser ut 

att lyckas med. Efterlyser möjlighet till ny tjänst inom kulturskolan.  

 

Administrativa avdelningen 

Inga ekonomiska orosmoln för 2018. Efterlyser en tjänst som kommunikatör, 

då den rollen är viktigt och idag utspriden på flera medarbetare.  

 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomin ser acceptabel ut i förhållande till den snörika vintern och den 

torr, brandsdrabbade sommaren. Exakt vad kostnader för extra beredskap 

och slitage på materiell kommer att kosta är svårt att avgöra i dagsläget. 

Staten kommer även gå in och täcka vissa kostnader förenade med extra 

insatser vid bränder.  

 

Personalavdelningen 

Belyser arbetsmiljöarbete och de utmaningar kommunen står inför där. Man 

ser även från personalavdelningens sida behov av en kommunikatör, och 

behovet av att vara en attraktiv arbetsgivare. Det finns även stora behov 

kring kompetensförsörjning.  

___________________ 
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§ 182 Dnr 2018/000010 000 

Utvecklingsavdelningen informerar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte till 

något beslut.  

 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef, informerar arbetsutskottet om pågående 

verksamhet inom utvecklingsavdelningen. 

 

Thomas informerar om kommunens avtal med idrottsföreningar i kommunen 

angående Mötesplats Ceos. 

 

Vidare informerar Thomas om parkeringen på Karlbergstomten och 

nyttjandet under sommaren.  

___________________ 
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§ 183 Dnr 2018/000009 000 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte till 

något beslut.  

 

Sammanfattning 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, informerar om pågående verksamhet 

inom samhällsbyggnadsavdelningen. 

 

Miklos informerar om resecentrum och arbetsmiljöfrågor i förhållande till 

den varma sommaren. En kartläggning ska göras för att vidare identifiera 

problemen och potentiella lösningar. 

 

Nya förskolans placering, infart till Krönsmos samt investeringsbudget 

diskuteras. 

 

___________________ 
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§ 184 Dnr 2018/000382 999 

Medfinansiering från kommunerna från och med 2019 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte till 

något beslut.  

 

Sammanfattning 

Arbetsutskottet uppdaterar kring finansiering kring bildningen av 

regionförbund.  

___________________ 
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§ 185 Dnr 2018/000371 519 

Framtid Campus 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet utgår från dagens möte.  

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Lejonram informerar kort om ärendets bakgrund. 

Jurist Peter Olsson medverkar. Arbetsutskottet inväntar diskussionen tills 

dess att mer information föreligger.  

 

___________________ 
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§ 186 Dnr 2017/000388 000 

Genomlysning av Barn- och utbildningsförvaltningen 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte till 

något beslut.  

 

Sammanfattning 

Agneta Gatel medverkar vid sammanträdet om informerar om den 

handlingsplan som i dagsläget ligger från barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

 

Agneta ger sin bild av handlingsplanen och går igenom denna med 

arbetsutskottet.  

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 10(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 187 Dnr 2018/000136 040 

Granskning av projektstyrning 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna svaret till 

kommunens revisorer.  

Sammanfattning 

PwC Sverige har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 

granskning av kommunens projektstyrning i allmänhet. Revisionsrapporten 

blev klar i januari 2018. Ledfrågan i revisionen var: ”Är kommunens 

styrning, ledning och uppföljning av pågående projekt tillräcklig och finns 

en erforderlig intern kontroll.” 

Revisionen har granskat kommunens gällande styrande dokument, om det 

finns tillräcklig intern kontroll och riktlinjer om hur löpande rapportering 

och slutrapportering ska ske, uppföljning vid en senare tidpunkt och hur 

kommunen hanterar lärdomar och erfarenheter från tidigare genomförda 

projekt. Slutsatserna i revisionsrapporten belyser vissa förbättringsområden.  

 

En arbetsgrupp med representanter för samtliga förvaltningar föreslås att 

med start hösten 2018 ta fram ett styrdokument för projekt, en projektmodell 

och arbetsmetodik som ska vara tillämpbar till alla sorters projekt som 

förekommer i kommunen, utvecklingsprojekt så väl som investeringsprojekt, 

utifrån de slutsatser som görs i granskningsrapporten. I detta arbete föreslås 

också ingå åtgärder enligt rapportens synpunkter kring internkontroll.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna liggande tjänsteskrivelse med svar 

till kommunens revisorer.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse svar till kommunens revisorer avseende revisionsrapport 

Styrning av projekt, 2018-08-16.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

___________________ 
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§ 188 Dnr 2018/000160 024 

Uppdrag - Bestämmelser om arvoden till 
förtroendevalda till mandatperioden 2019--2022 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet utgår från dagens möte och tas upp vid senare sammanträde.  

 

___________________ 
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§ 189 Dnr 2018/000068 253 

Försäljning av Snickaren 16, Gjuteribolaget 
Bearbetning i Vimmerby AB 2018: Köpeavtal, 
kreditupplysning, värdering, tjänsteskrivelse m.m 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 

besluta att godkänna köpeavtal med tillhörande bilagor mellan Vimmerby 

kommun och Gjuteribolaget Bearbetning i Vimmerby AB rörande 

försäljning av fastigheten Snickaren 16, enligt värderat pris 4 900 000 kronor 

Sammanfattning 

Kommunen överlåter fastigheten Snickaren 16 till Gjuteribolaget 

Bearbetning i Vimmerby AB 

Köpeskillingen är FYRAMILJONERNIOHUNDRATUSEN/4 900 000:-/ 

kronor, enligt värdering. 

Tillträde sker 1 november 2018. 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer försäljningen 

säker och lämplig att genomföra.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att godkänna köpeavtal med tillhörande bilagor mellan Vimmerby kommun 

och Gjuteribolaget Bearbetning i Vimmerby AB rörande försäljning av 

fastigheten Snickaren 16, enligt värderat pris 4 900 000 kronor 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

___________________ 
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§ 190 Dnr 2018/000086 805 

Riktlinjer för samverkansfond för civilsamhället, 
revidering 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna revidering nr 2, i 

Riktlinjer för samverkansfond för civilsamhället samt 

 

Att ändringen ska gälla från och med 2018-09-15.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-06 att ändra viss text i Riktlinjer för 

samverkansfond för civilsamhället. En sak som ändrades var vem som tar 

besluten. I dagsläget är det utvecklingschefen, som i samråd med 

kommunstyrelsens arbetsutskott, beslutar ansökningar upp till 100 tkr. 

Därefter upp till 400 tkr tas beslutet av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Utvecklingsavdelningen ser att många ansökningar är kring summan 25 000 

kr och lägre. Därför blir det smidigare i arbetet kring dessa ansökningar om 

utvecklingschefen tar dessa beslut, i samråd med föreningssamordnaren. 

Ansökningar mellan 25 001 kr – 100 000 kr beslutas av utvecklingschefen i 

samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott och mellan 100 001 kr – 400 

000 kr tas beslutet av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Förslag till beslut 

att kommunstyrelsen godkänner revidering nr 2, i Riktlinjer för 

samverkansfond för civilsamhället, enligt nedan och i bilagan, 

 

att ändringen ska gälla från och med 2018-09-15.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering nr 2 i Riktlinjer för samverkansfond för civilsamhället, 

Dnr 2018/86, Id 61947. 
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Tidigare fastställda riktlinjer av kommunstyrelsen, Dnr 2018/86,  

Id 59472.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

 

___________________ 
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§ 191 Dnr 2017/000505 109 

Medborgarförslag om belysning på gång- och cykelväg 
vid Folkets Park, mot Reutersgatan-Ählströmsgatan 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet återremitterar ärendet till samhällsbyggnad för att 

komplettera med karta över det aktuella området.  

Sammanfattning 

Lena Nilsson skickade 2017-11-08  in ett medborgarförslag om att det 

behövs belysning utmed GC-vägen vid Folkets park då det är väldigt mörkt 

där om kvällarna. Gång- och cykelvägen är egentligen ingen GC-väg utan 

mer en stig och kommer i resten av dokumentet benämnas så.  

 

Arbetsutskottet gör bedömningen att det är svårt att avgöra hur 

infrastrukturen ser ut och önskar att samhällsbyggnadsnämnden kompletterar 

beslutsunderlaget med en karta.  

Förslag till beslut 

att kommunstyrelsen avslår Lena Nilsson medborgarförslag om belysning 

längs GC-vägen Folkets park, med hänvisning till VEMABs yttranden.  

Beslutsunderlag 

Medborgareförslag från Lena Nilsson, ID 58750 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

VEMAB 

___________________ 
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§ 192 Dnr 2018/000251 31 

Enkelrikta Storgatan mellan Kyrkogårdsgatan och 
Västra Torggatan 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet skickar vidare ärendet till kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att enkelrikta Storgatan i Vimmerby 

mellan Kyrkogårdsgatan och Västra Torggatan. Detta för att möjliggöra för 

parkering på Storgatans södra sida.  

Förslag till beslut 

Att enkelrikta Storgatan i Vimmerby mellan Kyrkogårdsgatan och Västra 

Torggatan enligt karta med ID 60917.  

Beslutsunderlag 

Karta med ID 60917 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Vimmerby Handel 

 

___________________ 
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§ 193 Dnr 2018/000199 311 

Gatunamnsbyte Spegelgatan/Bolagsgatan 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge 

namnberedningskommittén i uppdrag att göra en namnkorrigering av 

gatunamnen för Spegelgatan och Bolagsgatan.  

 

Sammanfattning 

Mittdelen av Spegelgatan såldes 2013 till STG då de skulle bygga ut sin 

verksamhet. Just nu är alltså Spegelgatan delad i två delar. Detta försvårar 

navigering till bland annat STG. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att 

det ges i uppdrag till namnberedningskommittén att korrigera indelningen av 

Bolagsgatan och Spegelgatan.  

Förslag till beslut 

Att ge namnberedningskommittén i uppdrag att göra en namnkorrigering av 

gatunamnen för Spegelgatan och Bolagsgatan 

Omröstningsresultat 

Beslutsunderlag 

Bolagsgatan före ID 61476 

Bolagsgatan efter ID 61475 

Spegelgatan före ID 61477 

Spegelgatan efter ID 61478 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 194 Dnr 2017/000500 109 

Motion om kameraövervakning i Vimmerby 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet återremitterar motionen till samhällsbyggnadsavdelningen 

samt bjuda in sakkunniga till nästa arbetsutskottssammanträde.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Tomas Petersson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande.  

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (Sd) med flera yrkar i sin motion på att 

kommunfullmäktige beslutar att i samråd med lokalpolisen utreda 

möjligheter och förutsättningar för kameraövervakning samt att Vimmerby 

kommun ansöker till länsstyrelsen om att få sätta upp kameror vid de 

områden som polisen anser att det behövs.  

Motionen har remitterats till Vimmerby handel, Vimmerby 

fastighetsägarklubb, Räddningstjänsten samt till Polisen för yttrande.  

Vimmerby handel svarar kort att man ställer sig positiva till 

kameraövervakning i Vimmerby centrum. 

 

Med utgångspunkt från polismyndighetens yttrande samt att brottsligheten i 

Vimmerby är förhållandevis liten bör motionen om kameraövervakning 

avslås. 

 

Arbetsutskottet diskuterar de valmöjligheter kommunen har vad gäller 

övervakningskameror. Man önskar delges mer information ifrån sakkunniga 

på området innan man fattar ett beslut.  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår arbetsutskottet avslå motionen om 

kameraövervakning i Vimmerby. 

Tomas Petersson yrkar bifall till motionen. 

Helen Nilsson (S), Peter Fjällgård (V) och Erik Paulsson (C) yrkar 

återremittering av motionen till samhällsbyggnadsavdelningen, och att 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 19(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

sakkunnig i frågan ska informera arbetsutskottet om kommunens 

förutsättningar för övervakningskameror.   

Beslutsgång 

Tre förslag föreligger. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 

att arbetsutskottet beslutar återremittera motionen.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson m fl, Id 58704  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 § 225 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2018-01-16 § 4 

”Kort om Kameraövervakning” Brottsförebyggande rådets skrift 2009 

Yttrande från Polisen, Håkan Karlsson Id 60880 

Yttrande från Vimmerby Handel, Håkan Rosin, Id 60882 

Yttrande från Vimmerby Fastighetsklubb Id 61088 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 195 Dnr 2018/000180 109 

Motion om ursprungsmärkning på matsedeln 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet remitterar motionen till samhällsbyggnadsavdelningen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut.  

Sammanfattning 

Motion har lämnats in av Anneli Jakobsson (SD) om ursprungsmärkning på 

matsedeln. 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens 

matsedlar blir ursprungsmärkta och att matsedlarna inom kommunen 

redovisar matens näringsinnehåll och miljöpåverkan på enklast möjliga sätt 

samt att se till att allt kött som köps in och serveras lever upp till de svenska 

djurskyddslagarna vad gäller hållning och slaktmetod av djuren samt fisk 

som köps in uppfyller kriterierna för MSC eller KRAV-märkning.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 60326  

Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26 § 60 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 21(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
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§ 196 Dnr 2017/000327 109 

Medborgarförslag om övervakningskameror i hela 
centrum i Vimmerby 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet återremitterar motionen till samhällsbyggnadsavdelningen 

samt bjuda in sakkunniga till nästa arbetsutskottssammanträde.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har lämnats in av Johan Qvarnström angående 

övervakningskameror. Johan Qvarnström föreslår att Vimmerby ska ha 

övervakningskameror i hela centrum för att motverka kriminalitet, sabotage 

och vandalisering. Han skriver att det skulle få inflyttning till Vimmerby och 

ge ett tryggare samhälle om Vimmerby hade kameraövervakning. 

Medborgarförslaget har sänts till Vimmerby handel, Vimmerby 

fastighetsägarklubb samt till Polisen för yttrande.  

Vimmerby handel svarar kort att man ställer sig positiva till 

kameraövervakning i Vimmerby centrum. 

 

Arbetsutskottet diskuterar de valmöjligheter kommunen har vad gäller 

övervakningskameror. Man önskar delges mer information ifrån sakkunniga 

på området innan man fattar ett beslut.  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår arbetsutskottet avslå 

medborgarförslaget om kameraövervakning i Vimmerby. 

Arbetsutskottet föreslår återremittering av motionen till 

samhällsbyggnadsavdelningen, och att sakkunnig i frågan ska informera 

arbetsutskottet om kommunens förutsättningar för övervakningskameror 

.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Johan Qvarnström, Id 57292  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 152  



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 22(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-08-22 § 203 

”Kort om Kameraövervakning” Brottsförebyggande rådets skrift 2009 

Yttrande från Polisen, Håkan Karlsson Id 60880 

Yttrande från Vimmerby Handel, Id 60882 

Yttrande från Vimmerby Fastighetsklubb Id 61088 

Beslutet skickas till 

Johan Qvarnström 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 23(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
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§ 197 Dnr 2018/000123 826 

Omläggning av naturgräs Ceos 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för 

beslut.  

Sammanfattning 

2018-03-06 beslutade KSAU att öppna upp igångsättningen av 

investeringsprojektet naturgräs på 200tkr. Vimmerby kommuns 

driftavdelning påbörjade arbetet med att byta ut underlaget i gräset och 

plantera/så nytt gräs. De ekonomiska förutsättningarna på 200tkr räckte 

dessvärre bara till 2/3 av den gräsytan som skulle läggas om och nu finns det 

behov av ytterligare 100tkr för att få klart den sista tredjedelen och 

färdigställa hela gräsytan på Ceosvallen. 

Arbetsutskottet vill ha mer information om ärendet och föreslår bjuda in 

relevant tjänsteman till kommunstyrelsen vis nästa sammanträde.  

Förslag till beslut 

Att bevilja 100tkr för att färdigställa naturgräset på Ceosvallen.  

 

Att finansiering sker via oförutsedda medel.  

Beslutsunderlag 

id 61937 Ny skrivelse angående naturgräs Arena Ceos 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 24(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
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§ 198 Dnr 2018/000353 821 

Entré Arena Ceos 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för 

beslut.  

Sammanfattning 

Under 2010 påbörjades arbetet med konstgräsplanen på Ceosvallen och den 

färdigställdes under våren 2011. Byggnation av nytt omklädningsrum 

färdigställdes under 2014. En del arbete kvarstår att göras på Arena ceos, 

men alla investeringar stoppades i och med besparingar 2015 och 2016. År 

2017 färdigställdes läktaren. Nytt avtal med Vimmerby IF pågår och är ännu 

inte klart i väntan på arbetet kring analysen kring föreningsbidragen och 

färdigställandet av de nya bidragsformerna. 

Arbetsutskottet vill ha mer information om ärendet och föreslår bjuda in 

relevant tjänsteman till kommunstyrelsen vis nästa sammanträde.  

Förslag till beslut 

Utvecklingsavdelningen föreslår kommunstyrelsen 

Att bevilja 260tkr för att färdigställa Entré till Arena Ceos.   

 

Att finansiering sker genom oförutsedda medel.  

Beslutsunderlag 

Id 61936 Entré Arena Ceos 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 25(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
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§ 199 Dnr 2016/000265 109 

Medborgarförslag om planteringar runt damm och 
utmed gångbana vid Vimarhaga 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med motiveringen att 

ekonomiska förutsättningar för plantering och skötsel av träd och buskar vid 

Vimarhaga saknas inom samhällsbyggnadsavdelningen.  

Sammanfattning 

Ärendet 

Medborgarförslag har lämnats in av boende på Borgaregatan i Vimmerby. 

Vi som bor vid området kring dammen vid Vimarhaga/Borghaga tycket att 

det är för mycket öppen yta mellan dammen och parkeringen. Vi vill därför 

se plantering av träd på nämnda yta och även växter och blommor runt 

dammen så att området ser trevligare ut. Vi blev lovade en allé utmed den 

nylagda gångbanan som går längs med baksidan på våra hus. Den vill vi att 

ni planterar nu för att området skulle se mycket trevligare ut då. 

 

Bedömning 

Ett förslag till plantering har tagits fram, dels runt dammen men även vid 

gångbanan. Planteringsförslaget innebär att området runt dammen planteras 

med grupper av blommande buskar/vildrosor. Uppe vid den nyanlagda gång 

och cykelvägen planteras träd i grupper som delar av ytan. Dessa båda 

åtgärder gör att ytan skärmas av mot parkering/väg samt att de ger ett fint 

blickfång när man passerar på ringleden. 

Samhällsbyggnadsavdelningen ställer sig positiva till plantering av buskar 

och träd vid Vimarhaga för att ge området en trevligare karaktär. Dock ger 

dagens ekonomiska situation, samt de sparbeting som åligger avdelningen, 

inget utrymme att plantera och sköta detta.  

 

Finansiering 

Träd 25 st.   62.500 kr 

Buskar   15.000 kr 

Urgrävning, matjord, plantering mm 25.000 kr 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 26(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Summa   102.500 kr   

Därutöver tillkommer årlig kostnad och personal för skötsel.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen 

att ekonomiska förutsättningar för plantering och skötsel av träd och buskar 

vid Vimarhaga saknas inom samhällsbyggnadsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av boende på Borgargatan 9. 2016-04-21 Id 

51268 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 106, 2016-04-25 

Arbetsutskottets beslut 2016-06-30 § 134  

Planteringsförslag 

Beslutet skickas till 

Boende på Borgaregatan 9, Vimmerby Kommun 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 27(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
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§ 200 Dnr 2018/000267 109 

Motion om microstöd till småföretag 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet remitterar motionen till utvecklingsavdelningen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut.  

Sammanfattning 

Motion har lämnats in av Lars Johansson (V) om microstöd till småföretag.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till utvecklingsavdelningen 

för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Lars Johansson (V), id 61031 

Kommunfullmäktiges beslut § 96, 2018-05-28 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 28(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
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§ 201 Dnr 2018/000272 109 

Medborgarförslag om hastighetsnedsättning på 
Trekantsvägen, Vimmerby 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet remitterar medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut genom förenklad hantering.  

Sammanfattning 

Lena Söderberg har lämnat in ett medborgarförslag om hastighetsnedsättning 

på Trekantsvägen, Vimmerby.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut genom förenklad hantering.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Lena Söderberg, id 61108  

Kommunfullmäktiges beslut § 95, 2018-05-28 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 29(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
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§ 202 Dnr 2018/000296 109 

Motion om luciatåg på fullmäktige i december månad 

Arbetsutskottets beslut 

Beslut utgår och ärendet tas upp vid nästa arbetsutskottssammanträde.  

Sammanfattning 

Motion har lämnats in av Anneli Jakobsson (SD) om luciatåg på fullmäktige 

i december månad.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till administrativa 

avdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

Beslutsgång 

      

Omröstningsresultat 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), id 61323 

Kommunfullmäktiges beslut § 98, 2018-05-28 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 30(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
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§ 203 Dnr 2018/000298 109 

Motion - förbättra dialogen med företagarna 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet remitterar motionen till utvecklingsavdelningen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut.  

Sammanfattning 

Motion har lämnats in av Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) 

och Ola Gustafsson (KD) om att förbättra dialogen med företagarna.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till utvecklingsavdelningen 

för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

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

Ola Gustafsson (KD), id 61349 

Kommunfullmäktige beslut § 99, 2018-05-28 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 31(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
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§ 204 Dnr 2018/000386 999 

Information av LRF  

Arbetsutskottets beslut 

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

Sammanfattning 

Ellinor Nilsson med flera från LRF medverkar och informerar om 

situationen i länet och kommunen. Kostchef Sofia Andersson medverkar.  

 

Diskussioner förs bland annat kring böndernas situation i samband med 

foderbrist, vad kommunen kan göra för att lindra det allvarsamma läget samt 

kommunen val av kost. Vimmerby har i dagsläget 95 procent svenskt kött i 

sina verksamheter, så det är svårt att pressa upp den nivån ytterligare. 

Fortsatta samtal kommer att föras.  

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 32(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
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§ 205 Dnr 2018/000374 519 

Kartläggning av strandskyddets inverkan på regional 
utveckling och tillväxt 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar ta vidare ärendet till kommunstyrelsen, samt att 

bjuda in Sara Dolk för redovisning av förslagen till svar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna liggande tjänsteskrivelse 

 

Beslutet skickas till 

Sara Dolk 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 33(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
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§ 206 Dnr 2018/000006 000 

Inbjudningar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Tomas Petersson och Ingela Nilsson Nachtweij 

ska delta vid invigningen av Lilla Staden.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger följande inbjudningar: 

 

Inbjudan till invigning av Lilla Staden. Tomas Petersson och Ingela Nilsson 

Nachtweij.  

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 34(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
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§ 207 Dnr 2018/000008 000 

Kommunchefen informerar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Carolina Lejonram, kommundirektör, informerar om pågående verksamhet 

inom kommunen. 

 

Carolina informerar om representation i stiftelsen Bevarandet av Astrid 

Lindgrens Gärning, besök från Mykono samt Vimarhem.  

 

___________________ 

 


