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Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(8) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-01 
 

 

  
 
Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 1 oktober 2019 kl 13:00-15:50 

Ajournering: 14:50-15:00 

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

 
 
 
§ 80-82 Kl 13:00-14:50 
 
§ 83-94 Kl 14:50-15:50 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ersättare 
Tomas Peterson (M) 
Bo Svensson (C) 

 
§ 80-94 
§ 80-82 

Övriga närvarande Charlotte Ivarsson, controller 
Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef 
Andreas Horste, gatuchef 
Torbjörn Bergström, fastighetschef 
Sofia Andersson, kost- och lokalvårdschef 
Ulf Karlsson, gatuingenjör 

 

Protokolljusterare Daniel Nestor (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset,  
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 80-94 

 Malin Myrén  

 Ordförande 

  

 Ola Gustafsson  

Protokolljusterare 

  

 Daniel Nestor (S)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-10-01 

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-07 Datum då anslaget tas ned 2019-10-29 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Myrén utskottssekreterare  



 

 
 
Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(8) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Innehållsförteckning 

 

§ 86 Dnr 2019/000073 310  
Parkerings- och cykelstrategi, implementering av trafikplan .................  

 
§ 91 Dnr 2019/000484 053  

Nya laddplatser Rosenhill Gatukontoret ...............................................  
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§ 86 Dnr 2019/000073 310 

Parkerings- och cykelstrategi, implementering av 
trafikplan 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar  

 

Att ge i uppdrag till Samhällsbyggnadsavdelningen att arbeta fram en 

trafikstrategi med de resurser som finns tillgängliga i 

tjänstemannaorganisationen inom Vimmerby kommun. 

 

Sammanfattning 

Att Samhällsbyggnadsutskottet ger Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag 

att arbeta fram en trafikstrategi. Där cykel- respektive en parkeringsplan ska 

vara underdokument till dessa.  

Bakgrund 

Vimmerby är i en expansionsfas där vi har ett högt flöde av detaljplaner. Det 

finns ingen cykelplan idag och vid varje detaljplan så är cykelfrågan något 

som diskuteras flitigt. För att ha en grund att stå på är därför nu en cykelplan 

behövligt. Det finns heller ingen parkeringsplan och vid varje detaljplan så är 

parkeringsfrågan något som diskuteras flitigt. För att ha en grund att stå på är 

därför nu en parkeringsplan behövligt. För att få en sammanhållen bild av 

dessa behövs först ett övergripande dokument som kallas trafikstrategi. 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att denna tas fram av en arbetsgrupp 

med trafikingenjören som samordnare. I arbetsgruppen bör kommunens 

stadsarkitekt, hållbarhetsstrategi, folkhälsosamordnare samt planarkitekt 

ingå. Även kommunens gatuingenjör samt en representant från 

driftavdelningen kan ge bra input.  

Aktuell situation 

Idag saknas en övergripande strategi. Det finns inget system för dispenser 

och nyttokort. Parkeringarna i centrala Vimmerby har p-skiva. 

Parkeringsnorm finns men den är från 2004. 10 % av Vimmerby kommuns 

parkeringar har försvunnit i samband med utbyggnad av nya bostadsrätter. 

Fler parkeringsplatser kommer försvinna i samband med ytterligare 

etableringar.   
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Cykelnätet är väldigt spretigt och inte sammanhängande. Detta leder till att 

cykelfrågan oftast kommer med i alla trafikutredningar vi gör. Det skulle 

behövas en överblick. 

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Inga yttranden har begärts in. 

 

Bedömning 

En trafikstrategi behövs för att få en struktur inom trafikområdet i 

Vimmerby. En strategi att luta sig på är tidssparande då samma typ av frågor 

inte behöver malas och mals om och om igen.  

 

Uppdraget förväntas ta cirka 12 månader att skriva. Så till september 2020 

ska trafikstrategin vara klar. Trafikstrategin kommer ligga till grund för hur 

parkering- och cykelplan ska tas fram. Så dessa kan först påbörjas först efter 

september 2020. Parkerings- och cykelplan kommer skrivas fram separat 

efter dessa och just nu är bedömningen att det kommer behövas konsulthjälp. 

Konsulterna har andra program och kunskap runt beräkningsprogram och 

simuleringar av system. 

 

Finansiering 

Vimmerby kommuns totala låneskuld uppgick 2019-01-28 till 459 mnkr.  

Samhällsbyggnadsavdelningen mening är att ingen särskild finansiering 

kommer att krävas. Dock bör det förmedlas utåt till kommunens kunder att 

handläggningstiden för parkeringstillstånd för rörelsehindrade, dispenser för 

nyttokort, handläggning för trafikanordningsplaner och handläggning av 

fordonsflytt kan dra ut på tiden. Även önskemål om vissa skyltningar eller 

andra inkommande trafikärenden kan dröja.  

      

Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2019-05-28 § 48 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 91 Dnr 2019/000484 053 

Nya laddplatser Rosenhill Gatukontoret 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att 

 

1. Gatukontoret får i uppdrag att bygga 6st laddplatser för bilar 

vid parkeringen Rosenhill. 

 

2. finansiering ska ske med ofördelade medel genom 

investeringsposten ”särskilda arbeten” som ingår i KF 

beslutade  investeringsram, till en kostnad av 500 000 kr.  

 

Sammanfattning 

Gatukontoret tillsammans med VEMAB vill bygga 6st laddplatser för bilar 

vid parkeringen Rosenhill. 4st för långsam laddning och 2st för snabb 

laddning. Gatukontoret ordnar parkeringsplatserna och VEMAB laddstolpar 

med elförsörjning. Platserna kommer att bygga i slänten mot kyrkogården 

och påverkar inte befintliga platser utan det blir 6st extra parkeringar i 

området. 

 

Bedömning 

En situation som borde lösas skyndsamt då kommunen har möjlighet att söka 

bidrag för projektet om det blir klart 2019. Bidragets storlek är i dagsläget 

inte fastställt utan det får man besked om när projektet är klart och 

kommunens egenkostnad är fastställd. 

 

Finansiering 

Vimmerby kommuns totala låneskuld uppgick 2019-01-28 till 459 mnkr.  

Gatukontoret föreslår att finansieringen av laddplatserna, 500 000 kr, ska 

belasta investeringsposten ”särskilda arbeten” som ingår i KF beslutade 

investeringsramen.  

 

     

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Vimmerby energi & miljö AB 
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§ 92 Dnr 2019/000485 053 

Inköp av mindre vägsladd Gatukontoret 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att 

 

1. Gatukontoret får i uppdrag att köpa en ny mindre vägsladd. 

 

2. finansiering ska ske med ofördelade medel genom 

investeringsposten ”särskilda arbeten” som ingår i KF 

beslutade investeringsram, till en kostnad av 75 000 kr.  

 

 

Sammanfattning 

Gatukontoret har behov av en mindre vägsladd för drift och underhåll av 

mindre vägar med grus. 

 

Bedömning 

En situation som borde lösas skyndsamt utifrån både arbetsmiljö och service 

till våra kunder. Det är inte ekonomiskt försvarbart att hyra in extern aktör 

för att utföra dessa mindre arbeten. 

 

Finansiering 

Vimmerby kommuns totala låneskuld uppgick 2019-01-28 till 459 mnkr.  

Gatukontoret föreslår att finansieringen av vägsladden, 75 000 kr, ska belasta 

investeringsposten ”särskilda arbeten” som ingår i KF beslutade 

investeringsramen.  

 

 

      

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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§ 94 Dnr 2018/000268 253 

Försäljning av Ådala, Hoppeskogen 1:6, Gullringen.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att 

 

1. anta högsta budet 780 000 kronor som inkommit från 

Brännebro Kraft AB via försäljningsuppdrag rörande 

fastigheten Hoppeskogen 1:6 hos Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling  

 

2. genom upprättande av köpeavtal överlåta fastigheten 

Hoppeskogen 1:6 till Brännebro Kraft AB av det ledande budet 

780 000 kronor 

 

 

Sammanfattning 

Kommunen är ägare till fastigheten Hoppeskogen 1:6, hädanefter kallad 

Ådala, i Gullringen, Vimmerby kommun. Ådala har tidigare nyttjats som 

kommunalt äldreboende/servicehus men har stått tomt sedan flera år tillbaka. 

Våren 2018 tog kommunen beslutet att avyttra Ådala genom försäljning. En 

mindre upphandling gjordes där Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 

tilldelades försäljningsuppdraget. 

Ådala har legat ute till försäljning sedan sommaren 2018. Ett antal 

intressenter ha funnits och budgivningar har påbörjats, men ingen av dem har 

lett till någon försäljning. 

Aktuell situation 

Ytterligare en budgivning har nu inletts och den här gången är chansen 

mycket stor att en försäljning kan genomföras. Högsta budet på 780 000 

kronor innehas av Brännebro Kraft AB. 

Brännebro Kraft AB har presenterat avsikten med förvärvet av Ådala. 

Tanken är att nyttja den för hotellverksamhet eller motsvarande. I första 

hand tillgodose gäster med funktionshinder, framförallt under Astrid 

Lindgrens Världs säsongsöppettider, men däremellan även allmän 

hotellverksamhet. Brännebro Kraft AB anser att det råder stor brist på 

boenden anpassade för funktionshinder och tror därför att Ådala, efter en del 

ombyggnader och renovering, kan fånga upp detta behov. Man bedömer 

även att verksamheten kan bli ett bra komplement till övriga aktiviteter som 
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är på gång i Gullringen samt att det bidrar med något/några arbetstillfällen i 

samhället för att kunna tillgodose gästservice och fastighetsskötsel. 

Bedömning 

Försäljningen bedöms genomförbar. Att Ådala åter får komma till 

användning ses som positivt både för samhället Gullringen men också för 

Vimmerby kommun i stort. 

Finansiering 

Restvärdet på Ådala är i dagsläget 502 765 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Tilldelning av försäljningsuppdrag, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 

Id: 61685 

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt. Id: 61953 

Utdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträdesprotokoll  

2019-02-26. Id: 64991 

Utdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträdesprotokoll  

2019-03-26. Id: 65554 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

Fastighetskontoret 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

 

___________________ 

 


