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 § 1 Dnr 2017/000454 805 

Ansökan maskinbidrag hösten 2017 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om maskinbidrag 

från Tobo Golfklubb, avseende leasing av ruffklippare.   

 

Sammanfattning 

Ansökan har inkommit från Tobo Golfklubb avseende maskinbidrag för 

leasing av en ruffklippare. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 

ärendet till utvecklingsavdelningen, med motiveringen att leasingfrågan 

måste tydliggöras.  

Efter kontroll av bidragsregler för maskinbidrag och diskussion med 

ekonomi-avdelningen, framgår att inga riktlinjer finns avseende leasing av 

maskiner i dagsläget. Detta ska ses över i kommande arbete kring 

förändringar i bidragsregler för föreningar.   

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om maskinbidrag 

från Tobo Golfklubb, avseende leasing av ruffklippare.   

Beslutsunderlag 

Ansökan maskinbidrag Tobo Golfklubb, Id 58444 

Tjänsteskrivelse, Gun-Britt Wall Larsson, föreningssamordnare Id 59214 

Arbetsutskottets beslut 2017-10-24 § 257 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 2 Dnr 2017/000515 109 

Motion om klimatsmart fordonsförvaltning 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till administrativa 

avdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut.   

 

Sammanfattning 

Centerpartiet har lämnat in motion gällande klimatsmart fordonsförvaltning. 

Centerpartiet yrkar kommunfullmäktige besluta  

• Att ta fram en strategisk transportplan ur ett kostnadseffektivt 

 och klimatanpassat perspektiv. 

• Att samordna upphandlingen av kommunens fordon ur ett 

 kostnadseffektivt och klimatanpassat perspektiv. 

• Att även upphandla förvaltningen/service av kommunens 

 fordonsflotta på ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till administrativa 

avdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 § 227 

Motion inlämnad av Centerpartiet 2017-11-14 Id 58837  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2018-01-08 Id 59337 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 3 Dnr 2017/000505 109 

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

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har inkommit angående belysning på gång- och cykelväg 

vid Folkets park, Reutersgatan-Ählströmsgatan. 

 

Enligt 5 kap 25 § kommunallagen får fullmäktige överlåta till styrelsen eller 

annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom 

medborgarförslag om det inte är ett ärende av större vikt eller av principiell 

karaktär. Föreliggande medborgarförslag är av sådant slag att 

kommunfullmäktige kan överlåta på kommunstyrelsen att fatta beslut 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om belysning vid Folkets park, 2017-11-08 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 § 226  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2018-01-08 Id 59338 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 4 Dnr 2017/000500 109 

Motion om kameraövervakning i Vimmerby 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktige i november remitterades motion från 

Sverigedemokraterna gällande kameraövervakning. 

 

Sverigedemokraterna yrkar 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.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.  

Beslutsunderlag 

Motion om kameraövervakning, Sverigedemokraterna, 2017-11-06 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 § 225  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-12-12 Id 59167 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 5 Dnr 2017/000567 109 

Motion om sökregister för motioner och interpellationer 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till administrativa 

avdelningen för beredning och framtagande av förlag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Motion har lämnats in av Anneli Jakobsson (SD) om sökregister för 

motioner och interpellationer.  

Av motionen framgår att Vimmerby kommuns hemsida idag saknar ett 

användarvänligt register över motioner, interpellationer och enkla frågor 

med svar där varje partis inlämnade motioner, interpellationer och enkla 

frågor finns dokumenterade. Det är idag väldigt krävande att gå in och se om 

en motion redan är inlämnad och bifallen då man får leta i kungörelsen. För 

att underlätta för partierna vore det därför önskvärt med ett sökregister på 

kommunens hemsida.  

Anneli Jakobsson (SD) yrkar därför att fullmäktige beslutar att införa ett 

lättillgängligt register över lagda motioner, interpellationer och enkla frågor 

med tillhörande svar på kommunens hemsida. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till administrativa 

avdelningen för beredning och framtagande av förlag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18 § 262 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 59193   

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2018-01-08 Id 59339 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 6 Dnr 2016/000590 005 

Framtida organisation för Vimmerby fiber 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Det har sedan en längre tid förekommit brister i kontakter med kommunens 

invånare och företag p g a att det ej finns någon uppbyggd organisation som 

handskas med frågor inom sakområdet. Under den tidigare aktiva 

utbyggnadsdelen så ansvarade ITSAM för kundkontakter. En slutrapport 

kring projekten redovisades i december, 2017 för kommunfullmäktige kring 

de delar i kommunen som är färdigställda. Projekten är formellt avslutade 

och då kommer inte heller ITSAM ha kvar den samordnande funktionen. 

 

Vid kommunfullmäktige i december 2017 godkändes en avsiktsförklaring att 

arbeta vidare med föreslagen organisation. Man beslutade att återremittera 

frågan om när organisationen för Vimmerby Fiber ska träda ikraft på grund 

av att ärendet inte är fullständigt berett. Nedskrivning och överflytt av 

fibernät måste beslutas innan organisationen träder i kraft. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger diskussion om fortsatt hantering av 

fiberfrågan. Deltar gör Peter Olson, kommunjurist, Mattias Karlsson, 

ekonomichef, Therese Jigsved, kanslijurist, Torbjörn Swahn, VD VEMAB 

och Christer Sjöstedt, fibersamordnare.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Carolina Leijonram, kommunchef, Id 57355  

Synpunkter från ITSAM, Id 59014 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, KS § 323 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18 § 24 

___________________ 
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§ 7 Dnr 2017/000551 055 

Upphandling Turistverksamhet 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att påbörja 

upphandling av turistverksamhet.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger diskussion om upphandling av 

turistverksamhet. Deltar gör Patric Engqvist, projektledare och Bertil 

Westerlund, utvecklingsstrateg. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 8 Dnr 2018/000010 000 

Utvecklingsavdelningen informerar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

I augusti 2017 avslutade Patrik Kinnbom, utvecklingschef, sin anställning i 

kommunen. Medan rekrytering av ny utvecklingschef pågått har Bertil 

Westerlund varit ett ledningsstöd åt Carolina Leijonram, kommunchef och 

utvecklingsavdelningen. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Bertil Westerlund för sina reflektioner och 

intryck av sin tid inom utvecklingsavdelningen.  

 

___________________ 
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§ 9 Dnr 2017/000388 000 

Rapportering från pågående genomlysning av Barn- 
och utbildningsförvaltningen 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-05 fick Kristineberg 

Lärföretag i uppdrag att genomlysa barn- och utbildningsförvaltningen. Vid 

dagens sammanträde redogör Agneta Gatel för pågående uppdrag. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-05 § 304 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 12(17) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr 2017/000263 21 

Inventering av tomter och privata intressenter för 
framtida bostadsbebyggande 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att 

göra en marknadsundersökning om intresse vid Blåsekulleparken.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger diskussion om privata intressenter inom 

mark- och exploatering. Närvarar gör Andreas Horste, gatuchef och Bo 

Palmer, projektledare. 

 

Arbetsutskottet diskuterar om eventuell exploatering vid Blåsekulleparken.  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 11 Dnr 2018/000067 253 

Uppdrag att påbörja försäljning av Granen 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att påbörja 

 försäljning av fastigheten Granen med förbehåll att en fjärde 

 huskropp byggs. 

att nuvarande kommunal verksamhet fortsatt ska drivas i 

 fastigheten, förutsatt att viljan och behovet från kommunen 

 finns.     

att försäljningen ska föregås av en konsekvensbeskrivning utifrån 

 olika drift- och ägandesituationer samt en ekonomisk kalkyl. 

 

Sammanfattning 

Bostadsförsörjningsprogrammet som antogs av kommunfullmäktige 2017, 

visar på ett stort behov av bostäder i allmänhet men belyser även behovet av 

bostäder för äldre. Det finns ett högt söktryck på befintliga bostäder vid 

bland annat Granen. Fler bostäder för äldre kan även få igång flyttkedjan för 

villor och småhus.   

 

Framtida situation för Granen och en eventuell utbyggnad i form av en fjärde 

huskropp har diskuterats under längre tid. 

 

Kommunalråd Tomas Peterson (M) och Helen Nilsson (S) vill genomföra en 

försäljning av Granen med förbehåll att en fjärde huskropp byggs. 

Försäljningen ska inte innebära att nuvarande kommunal verksamhet 

behöver upphöra.  

En konsekvensbeskrivning som visar på fördelar och nackdelar med 

försäljning kontra att kommunen bygger själva samt fortsätter i nuvarande 

form ska tas fram innan försäljning påbörjas. 

Ekonomiska förutsättningar tas fram av samhällsbyggnadsavdelningen i 

samband med genomförande av uppdraget. 
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att påbörja 

 försäljning av fastigheten Granen med förbehåll att en fjärde 

 huskropp byggs. 

att nuvarande kommunal verksamhet fortsatt ska drivas i 

 fastigheten.     

att försäljningen ska föregås av en konsekvensbeskrivning utifrån 

 olika drift- och ägandesituationer samt en ekonomisk kalkyl. 

 

Marie Nicholson (M) yrkar att andra attsatsen korrigeras så att kommunen 

inte blir tvingade till framtida verksamhet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag med 

korrigering av attsats två enligt följande: att nuvarande kommunal 

verksamhet fortsatt ska drivas i fastigheten, förutsatt att viljan och behovet 

från kommunen finns.     

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2018-01-10 Id 59358  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Socialförvaltningen 

 

 

___________________ 
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§ 12 Dnr 2018/000068 253 

Uppdrag att påbörja försäljning av Snickaren 16 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att 

påbörja försäljning av fastigheten Snickaren 16.    

 

Sammanfattning 

Kommunen äger fastigheten vid Snickaren 16. Nuvarande hyresgäst har 

uttryckt önskemål att köpa fastigheten. 

 

Kommunalråd Tomas Peterson (M) och Helen Nilsson (S) ställer sig positiva 

till en försäljning och vill att samhällsbyggnadsavdelningen påbörjar 

försäljning av fastigheten. 

 

Ekonomiska förutsättningar tas fram av samhällsbyggnadsavdelningen i 

samband med genomförande av uppdraget. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att 

påbörja försäljning av fastigheten Snickaren 16.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2018-01-10 Id 59361 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 13 Dnr 2018/000013 000 

Inför kommande samrådsmöte med Hultsfred 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde diskuteras ärenden inför kommande samrådsmöte 

med Hultsfreds kommun.  

 

___________________ 
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§ 14 Dnr 2018/000008 000 

Kommunchefen informerar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Carolina Leijonram, kommunchef, informerar arbetsutskottet om pågående 

verksamhet inom kommunstyrelseförvaltningen.  

 

___________________ 

 


