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§ 75  2018/425 2021.4954  
 

Vision för Vimmerby 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet har följande att erinra på förslaget. 

 

1. Saknar en kort övergripande mening för vad Vision för Vimmerby innebär och som är 
enkel att återge i det dagliga arbetet eller i möte med externa aktörer. 

2. Byt ordet vägar till gator.  Ordet väg används idag framförallt om landsvägar. 
3. I övrigt inget att erinra på befintligt innehåll, bra struktur och välarbetat. 

 
 

Yrkande 
Bo Svensson (C) yrkar bifall 
 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsutskottet har fått en remiss på Vision för Vimmerby. Den 4 december 2018 
beslutade kommunstyrelsen att arbetet med en vision för Vimmerby kommun skulle inledas. 
  
Arbetet med visionen har sedan dess pågått periodvis, men också hämmats av bland annat 
Covid-19. 
  
Sedan senvåren 2021 har arbetet med att formulera en Vision för Vimmerby återupptagits 
med den tydliga ambitionen att visionen ska kunna beslutas av ett enigt kommunfullmäktige 
före årets slut. 
  
Demokratiberedningen har nu skickat ut ett utkast till Vision för Vimmerby på remiss för att 
få in tankar och synpunkter på detsamma. 
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Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet har följande att erinra på förslaget. 
 

1.Saknar en kort övergripande mening för vad Vision för Vimmerby innebär och som är 
enkel att återge i det dagliga arbetet eller i möte med externa aktörer. 
2.I övrigt inget att erinra på befintligt innehåll, bra struktur och välarbetat. 

 

 

Beslutsunderlag 
Missiv för remittering av utkast till vision för Vimmerby, id 2021.4663 
Vision för Vimmerby, utkast, id 2021.4664 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
kommun@vimmerby.se 
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§ 78  2021/485 2021.4956  
 

Möteskalender 2022 Samhällsbyggnadsutskottet 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att fastslå möteskalender för 2022 för sina egna 
sammanträden och ordförandemöten, givet att kommunfullmäktige fastslår möteskalendern 
för kommunfullmäktige och dess presidium för 2022. 
 

 
 

Sammanfattning 

Aktuell situation 
Administrativa avdelningen har tagit fram ett förslag till möteskalender för 2022 som bygger 
på den standard som etablerades under 2020. Standarden har upplevts som ett steg framåt 
beträffande tydlighet, konsekvens och överblick, men underlättar också själva 
”kalenderarbetet”. 
 
Kalendern inkluderar möten för följande politiska instanser: 

• Kommunfullmäktige 
• kommunfullmäktiges presidium 
• kommunstyrelsen 
• kommunstyrelsens presidium 
• kommunstyrelsens ärendeberedning 
• kommunstyrelsens arbetsutskott samt utskottets presidium 
• kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott samt utskottets presidium 
• kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott samt utskottets presidium 

 
Övriga nämnder samt bolagsstyrelser upprättar var för sig sina egna möteskalendrar. 
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Samhällsbyggnadsutskottets ordförandeberedningar 2022 
Äger rum måndagar kl. 11.00 enligt följande förslag: 11 januari, 15 februari, 22 mars, 26 
april, 31 maj, 23 augusti, 27 september, 1 november och 6 december. 
 
Samhällsbyggnadsutskottet sammanträden 2022 
Äger rum tisdagar kl. 09.00, enligt följande förslag: 18 januari, 22 februari, 29 mars, 3 maj, 7 
juni , 30 augusti, 4 oktober, 8 november och 13 december. 
 

Analys av förslagets konsekvenser 

 

Konsekvenser för barn 
Förslaget har ingen inverkan på barn. 
 

Resurser och finansiering 
Finansiering sker inom ram. 
 

 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att fastslå möteskalender för 2022 för sina egna 
sammanträden och ordförandemöten, givet att kommunfullmäktige fastslår möteskalendern 
för kommunfullmäktige och dess presidium för 2022. 
 

 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
kommun@vimmerby.se 
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§ 77  2021/474 2021.4955  
 

Allmänna arbeten november 2021, ljusramp 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att 
 

1. Kulturskolan  köper in en ljusramp till Dramasalen för 100 tkr så att lokalen kan 
användas och anpassas för verksamheten. 

 
2. finansieringen sker  genom investeringsposten Allmänna arbeten som ingår i KF 

beslutade investeringsram. 
 

 
 

Sammanfattning 
Teaterverksamheten har under flera år bedrivits i teatern på Kulturskolan. De senaste åren 
har  behovet av en teaterlokal i kommunen ökat och trycket på extern uthyrning har 
uppstått. 
Kulturskolan har insett att det finns behov av en egen dramasal för att kunna flytta 
undervisning av kvällskurserna till en annan lokal när det finns ett externt behov av 
teatern. Samt även kunna nyttjas till små föreställningar. Under förra året byggdes ett 
undervisningsrum om till en ”blackbox”. Det som nu saknas i dramasalen är en ljusramp 
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med              scenljus så att man kan använda salen ändamålsenligt. 
 

 

Ärendet 
Kulturskolan har under de senaste åren genomgått en stor förändring med flera 
renoveringar för att ändra lokalerna för verksamhetens behov. Teaterverksamheten har 
under alla år haft sin  kursverksamhet förlagd till teatern i Kulturskolan. Behovet utifrån 
kommunen att kunna hyra en teater för föreställningar/föreläsningar mm har ökat. 
Vimmerby behöver tillgång till en riktig teater för att kunna erbjuda kulturevenemang.  
Vi har då insett att teaterkurserna behöver  en annan lokal för att kunna frigöra teatern även 
för externt behov. Under förra året byggdes ett av rummen om till en ”Blackbox”. Det är ett 
tomt rum med svarta väggar och draperier. 
Där kan man nu ha små föreställningar, den kan även hyras ut till barnteaterföreställningar 
för förskolorna. Film och foto kurserna på Kulturskolan har också behov av en mindre 
teaterlokal. För att kunna använda lokalen fullt ut så behövs nu en ljusramp med scenljus 

 
 
 
Resurser och finansiering 

 
Utvecklingsavdelningen föreslår Samhällsbyggnadsutskottet att finanseringen sker 
genom investeringsposten Allmänna arbeten som ingår i KF beslutade investeringsram 

 
 

Förslag till beslut 
1. Kulturskolan  köper in en ljusramp till Dramasalen för 100 tkr så att lokalen 

kan användas och anpassas för verksamheten. 
 

2. finanseringen sker  genom investeringsposten Allmänna arbeten som ingår i KF 
beslutade investeringsram. 

 
 

 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen, Jennie Leander Lilja 
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