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Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(10) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-08 
 

 

  
 
Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 8 september 2020 kl 09:00- 11.00 

Ajournering:  

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

 

 Ersättare 
Peter  Högberg (S) 
 

 

Övriga närvarande Andreas Horste, samhällsbyggnadschef 
Tommy Dahlgren, gatuchef 
Sandra Lövsjö, mark och exploateringingenjör 
Sofia Andersson, kost och lokalvårdschef 

§ 65-80 
§ 69-77 
§ 68 
§ 67 

Protokolljusterare Bo Svensson (C) 

Justeringens plats och tid Stadshuset,  
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 65-80 

 Malin Myrén  

 Ordförande 

  

 Ola Gustafsson (KD)  

Protokolljusterare 

  

 Bo Svensson (C)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-09-08 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-14 Datum då anslaget tas ned 2020-10-06 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Myrén Utskottssekreterare  
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§ 68 Dnr 2020/000456 274 

Ansökan om förtur av särskilda skäl, tomtkö 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

 

Att bevilja åberopad förtur i Tomtkön 

   

 

Sammanfattning 

Sammanfattning 

I enlighet med tomtköreglerna kan en köande söka förtur med anledning av 

särskilda skäl. 

 

Ärendet 

Boende söker förtur. Tjänsteperson föredrar ärendet på sittande möte.  

 

Bakgrund  

Funktionsnedsättning av sökande, önskar förtur av särskilda skäl. 

 

Bedömning 

Gatukontorets bedömning är att särskilda skäl föreligger. 

 

   

Beslutsunderlag 

Inskickat underlag av sökande, sekretessbelagda uppgifter av integritetsskäl.   

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen   

 

___________________ 
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§ 70 Dnr 2019/000635 311 

Bysjövägen- Lilla lundens förskola 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar på delegation av kommunstyrelsen  

 

 

Att tidsbegränsa hastigheten till 30 km/h vardagar mellan 6:00-

18:00. 

   

Sammanfattning 

En hastighetsnedsättning på del av Bysjövägen är föreslagen. Bysjövägen 

passerar två förskolor. Det har kommit in ett önskemål från Lundens förskola 

av sänkning av hastigheten.  

 

Ärendet 

Sänka hastigheten förbi förskolan Lunden och Lilla Lunden, som är beläget 

på Bysjövägen i Vimmerby, till 30 km/h (enligt karta med ID 69232 LTF 

Bysjövägen sänkt hastighet). 

 

Bakgrund  

Bysjövägen är en kommunal gata innanför tättbebyggt område där 

bashastigheten är 50 km/h och ett politiskt beslut krävs för att 

trafikingenjören ska kunna göra en lokal trafikföreskrift. Därför föreslår 

Samhällsbyggnadsavdelning att kommunstyrelsen beslutar att gatan ska ha 

hastighetsbegränsningen 30 km/h. Våren 2018 tog Vimmerby kommun över 

väghållaransvar för del av Bysjövägen. 

 

En trafikmätning som utfördes hösten 2017 visade att maxhastigheten ligger 

på 75 km/h från Vimmerby och 68 km/h mot Vimmerby.  

 

Aktuell situation 

Idag är hastigheten på gatan 50 km/h. På parallellgatan Snokebovägen är 

hastigheten 30 km/h framför Skogsbackens förskola.   

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Polisen har inget att erinra enligt yttrande ID 69499 
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Synpunkt från Lena Nilsson rektor på berörda förskolor: "Trafik in mot 

Vimmerby håller hög hastighet förbi infarten till förskolorna Lunden och 

Lilla Lunden". 

 

Bedömning 

Behovet anses vara uppfyllt då förskolan och parkering ligger på varsin sida 

av gatan.  

 

Finansiering 

Finansiering sker inom Gatukontorets budget. 

  

   

Beslutsunderlag 

ID 75286 LTF Bysjövägen sänkt hastighet 

ID 69499 Yttrande Polisen 

   

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

   

 

___________________ 
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§ 76 Dnr 2020/000408 532 

Externremiss Samråd  Slopning av spår och växlar i 
Vimmerby (TRV 20147542)  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

 

Att  Vimmerby kommun inget har att erinra om slopningen av 

växlar och spår inom Vimmerby driftplats. 

   

 

Sammanfattning 

Under 2014 remitterade Trafikverket till Vimmerby kommun frågan om 

slopning av spår på bangården i Vimmerby. Kommunen hade då inget att 

erinra mot förslaget. Vid remissförfarandet 2014 hade inga externa 

remissinstanser något att invända emot dåvarande slopningsförslag. 

Slopningsförfarandet pausades dock då det hos Trafikverket framkom att 

spår användes för uppställning av fordon.  

Då ärendet nu aktualiseras omfattar slopningen endast de spår som inte 

används för uppställning av fordon. Industrispåret på Trafikverkets fastighet 

tillhör fastigheten Vimmerby 4:6, och har ett servitut för spåranläggning 

inlagt som belastar Trafikverkets fastighet. Ägaren till Vimmerby 4:6 har 

uttryckt önskemål om att industrispåret ska avvecklas samt att det spår som 

går mot lokstallet ska avlägsnas, då det försvårar möjligheten att utveckla 

fastigheten.   

Kajspåret som är 327 meter ansluter i andra änden mot centrum till en 

tidigare lastkaj som från någon gång i början av 2010-talet och nu 

fortfarande används som parkeringsplats för bilfordon. Vid remissförfarandet 

2014 hade ingen extern remissinstans något att erinra emot ett 

slopningsförfarande. Något behov av att nyttja kajspåret har sedan dess 

förekommit, och enligt trafikverket förväntas det heller inte förekomma 

något behov i framtiden. Spåret är dessutom i starkt behov av upprustning 

för att kunna användas normalt igen.  

Vimmerby kommun har om en slopning kommer till stånd intresse för delar 

av aktuella markområden för att utveckla staden. Angränsande 

fastighetsägare har även intresse för anslutande markområden mot dennes 

fastighet, samt att spåren mot dennes fastighet tas bort. 
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Bedömning 

Vimmerby kommun har inget att erinra mot förslaget. 

   

Förslag till beslut 

Bo Svensson (C) yrkar bifall   

Beslutsunderlag 

Trafikverkets externremiss - Slopning av kajspår och del av spår 11, samt 

växlarna 8, 25 och 33/indsp2, bandle 841, Vimmerby kommun, Kalmar län 

(TRV 2014/7542), ID 72306    

Beslutet skickas till 

Trafikverket   

 

___________________ 
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§ 78 Dnr 2020/000053 000 

Uppföljning av uppdrag givna av kommunstyrelsen och 
dess utskott 2020 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen av givna uppdrag.   

 

Sammanfattning 

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; att utgöra underlag för vidare beslutsfattande; samt ge 

grundläggande information om effekter och lärdomar av de genomförda 

uppdragen 

 

Aktuell situation 

En tredje genomgång har gjorts av de uppdrag som givits av 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Uppdrag som följts upp sträcker sig tillbaka 

till 2016 (exkl avslutade uppdrag). 

 

   

Beslutsunderlag 

Status för av samhällsbyggnadsutskottet (SBU) givna uppdrag per 2020-09-

08, Id 72496   

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen   

 

___________________ 
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§ 79 Dnr 2020/000418 001 

Möteskalender 2021 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att fastslå möteskalender för 2021 för 

sina egna sammanträden och ordförandemöten, givet att kommunfullmäktige 

fastslår möteskalendern för kommunfullmäktige och dess presidium för 

2021.   

 

Sammanfattning 

Ärendeprocessen är en relativt komplex process som förenklat består av 

möten i ett antal politiska instanser och däremellan förvaltningens beredning 

av underlag och förslag till beslut.  

Varje mötesserie tar åtta veckor från den inledande ärendeberedningen till 

beslut i kommunfullmäktige. För slutgiltigt beslut i kommunstyrelsen är 

motsvarande tid fem veckor och för slutgiltigt beslut i utskott två veckor. 

Administrativa avdelningen har tagit fram ett förslag till möteskalender för 

2021 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". 

Slutligen har, i ett första steg, kommunfullmäktiges möten planerats in i tid 

och därpå utgjort grundförutsättningen för tidsättning av övriga möten. 

 

Kalendern inkluderar möten för följande politiska instanser: 

 

 

Sammanträde/instans Beslutas av 

 kommunfullmäktige 

 kommunfullmäktiges presidium 

kommunfullmäktige 

 kommunstyrelsen 

 kommunstyrelsens presidium 

 kommunstyrelsens ärendeberedning 

kommunstyrelsen 

 kommunstyrelsens arbetsutskott samt utskottets 

presidium 

 kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott samt 

utskottets presidium 

 kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott samt 

utskottets presidium 

respektive utskott 
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Härutöver anges i kalendern också mötestider för 

 CESAM (inför varje kommunstyrelse) 

 FÖSAM kommunstyrelseförvaltningen (en gång i månaden) 

 

Övriga nämnder samt bolagsstyrelser upprättar var för sig sina egna mötes-

kalendrar. 

Kalendern omfattar utöver sammanträdestider för de politiska 

beslutsinstanserna nämnda ovan också en stor mängd ledningsmöten inom 

förvaltningen, vilka beslutas av förvaltningsledningen. Totalt omfattas den 

sammantagna kalendern av ca 250 möten. 

 

Finansiering 

Finansiering sker inom ram. 

 

   

Beslutsunderlag 

Förslag till möteskalender 2021   

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

Samhällsbyggnadsutskottet 

   

 

___________________ 

 

 


