
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5)

Sammanträdesdatum 

2020-02-25 

Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 25 februari 2020 kl 09:00-11.40 
Ajournering:  

Beslutande Ledamöter 
Ola Gustafsson (KD), Ordförande 
Daniel Nestor (S), 1:e vice ordförande 
Erik Paulsson (C) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Peter  Högberg (S) 
Bo Svensson (C) 

Övriga närvarande Andreas Horste, samhällsbyggnadschef 
Torbjörn Bergström, fastighetschef 
Fredrik Melkersson, projektledare/förvaltare fastighet 
Charlotte Ivarsson, controller 
Ulf Karlsson, gatuingenjör 
Malin Myrén, utskottssekreterare 

§ 11-24
§ 11-13
§ 11-13
§ 11-13
§ 11-13
§ 11-24

Protokolljusterare Erik Paulsson (C) 

Justeringens plats och tid Stadshuset  

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer §§ 11-24 
Malin Myrén 

Ordförande 

Ola Gustafsson (KD) 

Protokolljusterare 

Erik Paulsson (C) 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-02-25 

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 

Underskrift 

Malin Myrén 

2020-03-09 2020-03-30
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Sammanträdesdatum 

2020-02-25 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 14 Dnr 2020/000105 311 

Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 772 Tuna  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet har inget att erinra mot förslaget 

Sammanfattning 

Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 

m.m. på väg 772 i Tuna i Vimmerby kommun. 

Länsstyrelsen önskar yttrande senast 6 mars 2020 

Maria Åkerö trafikingenjör Vimmerby kommun har inget att erinra 

Beslutsunderlag 

Yttrande från trafikingenjören. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Kalmar län 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

___________________ 
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§ 20 Dnr 2020/000093 000 

Infrastrukturkartläggning 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att ge Samhällsbyggnadsavdelningen uppdraget att ta fram 

underlag och förslag på infrastrukturprioritering utifrån 

nationell, regional och lokal nivå.  

Sammanfattning 

Vimmerby kommun ställs inför många olika utmaningar, en av dem är 

infrastrukturen kring persontransporter och godstransporter som påverkar 

allmänhetens möjligheter att antingen resa till eller från kommunen. 

Kommunen har cirka 16 000 invånare och 600 000 turister varje år som 

besöker kommunen. Det ställer höga krav på tillgänglighet och hållbara 

lösningar. Det går dela upp området i tre delar, nationellt, regionalt och 

lokalt. Vimmerby kommuns möjligheter att påverka i de tre olika delarna 

skiljer sig och måste hanteras på skilda sätt. För att få ut bästa effekt och ett 

hållbart resande måste kommunen prioritera och välja ut strategiska 

målbilder för de olika delarna.  

Uppdraget innebär en generell kartläggning av olika möjligheter och förslag 

till framtida målbilder inom de olika delarna. Fokus är främst på nationell 

och regional nivå. Tanken är att det ska kraftsamla kommunen i olika forum 

med gemensamma mål för bättre resultat. Fokusområden i uppdraget bör 

vara gångtrafik, cykeltrafik, biltrafik och kollektivtrafiken. Med 

kollektivtrafik menas i det här uppdraget tåg, buss, men även hur kommunen 

påverkas av flyg och sjötrafiken. 

Bedömning 

Samhällsbyggnadsavdelningen har ett pågående uppdrag att ta fram en ny 

Trafikstrategi. Det blir ett politiskt beslutat styrdokument. Den beskriver hur 

trafiksystemet i Vimmerby tätort bör utformas för att stötta 

samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens mål. Strategin kommer 
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vara kopplad till översiktsplanen och ska hantera avvägningar mellan 

konkurrerande intressen och mellan trafikslagen. 

Det här uppdraget blir ett bra komplement och verktyg ur ett större 

perspektiv för hela kommunen och tydliggör även Vimmerby kommuns 

intressen och inriktning för persontransporter och godstransporter till andra 

kommuner och regioner. 

Finansiering 

Ryms inom befintlig budget. 

Barnkonventionen 

Ser inga motsättningar till Barnkonventionen, utan främjar den med hållbar 

utveckling. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

___________________ 
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§ 23 Dnr 2020/000144 311 

Översyn av hastigheter vid kommunens skolor. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att 

komplettera uppdraget med hastighetsbegränsning vid förskolor med en 

översyn av hastighetsbegränsningarna vid kommunens skolor samt lämpliga 

tider för ev hastighetsnedsättning.  

Sammanfattning 

I samband med översynen vid kommunens förskolor även se över 

hastighetsbegränsningar vid Vimmerby kommuns skolor  

Beslutet skickas till 

 Samhällsbyggnadsavdelningen 

___________________ 


