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 § 102 Dnr 2017/000004 000 

Val av protokolljusterare samt tid och plats för 
justering (2017) 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Tomas Peterson (M) att, tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 103 Dnr 2017/000227 001 

Vision och Mål Vimmerby kommun 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde diskuteras framtida Vision och Mål för Vimmerby 

kommun. Deltar gör Mattias Karlsson, ekonomichef och Carina Östh, 

näringslivsutvecklare.  

 

___________________ 
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§ 104 Dnr 2017/000049 000 

Kommunstyrelseförvaltningen informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att skriva fram ärendet om 

Rätt fart i staden. 

 

Sammanfattning 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef och Andreas Horste, gatuchef 

redogör för pågående verksamhet inom respektive avdelningar.  

Arbetsutskottet diskuterar kring Asfaltplan och Rätt fart i staden samt 

pågående markdiskussioner med Kyrkans stift. 

Arbetsutskottet ger politiskt medskick till Miklos Hathazi inför infrastruktur- 

och bostadsmöte med Regionförbundet i maj månad.  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 105 Dnr 2016/000510 311 

Sommartorget 2017-2020 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade i december 2016 att bifalla förslag om 

trafikledning runt sommartorg inför somrarna fram till 2020 samt att ge 

uppdrag till Samhällsbyggnadsavdelningen att se över möjligheten att 

placera ett permanent cykelställ på torget och dubbelrikta Kyrkogårdsgatan 

året runt. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Patrik Kinnbom, utvecklingschef och 

Bosse Palmer, projektledare för arbetet med Sommartorget.  

 

___________________ 
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§ 106 Dnr 2017/000216 090 

Hemsändningsbidrag 2017 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att bevilja en höjning av hemsändningsbidraget, med 80:- kronor 

per varuleverans, till livsmedelshandlare utanför Vimmerby 

tätort. Det totala hemsändningsbidraget blir 200:- kronor per 

varuleverans, 

att beloppet höjs från och med april månad 2017 (kvartal 2) och 

gäller tillsvidare, 

att medel tas från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter, 

att hemsändningsbidraget ska ses över varje år, för att följa taket i 

Regionförbundets beslut om eventuella höjningar. 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun kan ge bidrag till dagligvarubutiker som tillhanda-håller 

varuhemsändning till permanent boende utanför Vimmerby tätort. Detta 

gäller de som på grund av ålder eller funktionshinder inte har möjlighet att 

själv göra sina inköp, eller att ingen i hushållet kan ta sig till butiken på 

grund av att man inte har bil eller körkort. Man kan även tillfälligtvis behöva 

hjälp med detta av någon anledning.  

Bidraget höjdes senast från 90:- kronor år 2008 till 120:- kronor per 

varuleverans och detta gäller fortfarande. 

Vimmerby kommun erhåller 50 % av denna kostnad från Regionförbundet. 

 

Patrik Kinnbom, utvecklingschef informerar i ärendet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja en höjning av hemsändningsbidraget, med 80:- kronor 

per varuleverans, till livsmedelshandlare utanför Vimmerby 

tätort. Det totala hemsändningsbidraget blir 200:- kronor per 

varuleverans, 
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att beloppet höjs från och med april månad 2017 (kvartal 2) och 

gäller tillsvidare, 

att medel tas från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter, 

att hemsändningsbidraget ska ses över varje år, för att följa taket i 

Regionförbundets beslut om eventuella höjningar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Patrik Kinnbom, utvecklingschef 2017-04-11 Id 56171 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 107 Dnr 2017/000129 805 

Ansökan om maskinbidrag 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar  

att  godkänna ansökningarna från Vimmerby Golfklubb, 

Gullringens GOIF och Pelarne Skytteförening och anslå 33 300 

kr vardera. Finansiering sker via befintlig ram för oförutsedda 

medel. 

att  avslå ansökan om snöskoter från Gullringen Golf. 

att avslå Vimmerby hockeys ansökan, för att utreda den 

ekonomiska frågan ytterligare. 

att  ge uppdrag till utvecklingsavdelningen att se närmare på 

möjligheten till samordning av snöskoter mellan kommunen 

och föreningar.  

 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-28, § 240, beslutade man i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag att förlänga frysningen till och med 

2018 av de bidragsformer dåvarande kultur- och fritidsnämnden frusit 2015-

2016, då dessa pengar inte finns i budgeten. Undantaget frysning av 

maskinbidraget där ansökan hanteras från fall till fall.  

Finansieringen av maskinbidragen ska ske via befintliga ramar för 

oförutsedda medel.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2017-01-31, § 27, att hantera 

ansökningarna 1 månad efter sista ansökningsdatum med ett maxbelopp för 

utbetalning på 100 tkr per tillfälle. Sista ansökningsdatum 15 april och 15 

oktober.  

 

Vid dagens arbetsutskott diskuteras inkomna ansökningar. Anna Olausson, 

kultur- och fritidschef och Mirja Holgersson, fritidssamordnare redogör i 

ärendet. Möjligheten till samordning av snöskoter mellan kommunen och 

föreningar diskuteras. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att  godkänna ansökningarna från Gullringens Golfklubb, 

Vimmerby Golfklubb och Gullringens GOIF och anslå 33 300 

kr vardera. Finansiering sker via befintlig ram för oförutsedda 

medel. 

att hänskjuta diskussionen om Pelarne Skytteförenings ansökan till 

höstens ansökningsperiod.   

att avslå Vimmerby hockeys ansökan, för att utreda den 

ekonomiska frågan ytterligare. 

 

Erik Paulsson (C) yrkar, med instämmande av samtliga ledamöter, att avslå 

ansökan från Gullringens Golfklubb om snöskoter. Frigörande medel 

används för beviljande av ansökan från Pelarne skytteföreningen om 33 300 

kr. Utvecklingsavdelningen ges i uppdrag att se närmare på möjligheten till 

samordning av snöskoter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anna Olausson, kultur- och fritidschef 2017-04-19 Id 

56369 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 108 Dnr 2016/000156 109 

Medborgarförslag om att få ha kvar 
naturkunskapssalen i A-huset, Vimmerby gymnasium 
om Fabriken flyttar in i byggnaden 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget.  

 

Sammanfattning 

Paulina Blom har genom medborgarförslag framfört om att få ha kvar 

naturkunskapssalen i A-huset, Vimmerby gymnasium om Fabriken flyttar in 

i byggnaden. Det finns en oro på gymnasiet att bli av med sin sal för 

undervisning i naturkunskap som på undervåningen i A-huset. Får man inte 

behålla salen kommer det att leda till att samhällseleverna och 

fordonseleverna ska trängas med alla andra program, vilket leder till tidsbrist 

till undervisningen som krävs.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-11-23, att bifalla 

medborgarförslaget eftersom undervisningssalen, fram till dess att 

utvecklingsavdelningen gör anspråk på hela A-huset, används i enlighet med 

det som förslagsställaren efterfrågar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 

förslag kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Paulina Blom, Id 50567 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, KF § 52 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut KSAU § 18, 2016-03-21  

Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse, Id 21237  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-23, BUN § 163  

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-04 Id 56114  

Beslutet skickas till 
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Paulina Blom 

Barn- och utbildningsnämnden 

Utvecklingsavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 109 Dnr 2016/000155 109 

Medborgarförslag om att salen för undervisning i 
naturkunskap får vara kvar när Fabriken flyttas in i A-
huset på Vimmerby gymnasium 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 

Julia Jonsson har genom medborgarförslag framfört frågan om att bevara 

undervisningssal för naturkunskap i A-huset på gymnasiet för det fall 

Fabrikens verksamhet ska flyttas till Kulturskolan. Skulle samhällseleverna 

behöva flytta in till B/C-delen av gymnasiet skulle man behöva trängas med 

andra program om labbsalar och undervisningen skulle inte alls bli lika bra.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-11-23 att bifalla 

medborgarförslaget eftersom undervisningssalen, fram till dess att 

utvecklingsavdelningen gör anspråk på hela A-huset, används i enlighet med 

det som förslagsställaren efterfrågar. 

A-huset tillhör inte barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde och en 

flytt av Fabriken är för närvarande inte aktuell, vilket innebär att gymnasiet 

för närvarande kan nyttja lektionssal A13.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 

förslag kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Julia Jonsson, Id 50566 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, KF § 51 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut KSAU § 19, 2016-03-21 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-23, BUN § 164 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-04 Id 56118  

Beslutet skickas till 
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Julia Jonsson 

Barn- och utbildningsnämnden 

Utvecklingsavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 110 Dnr 2014/000200 109 

Motion om lokala ordningsföreskrifter om tiggeri 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om 

lokala ordningsföreskrifter om tiggeri.   

 

Sammanfattning 

Sandor Högye (SD) har genom motion väckt frågan om lokala föreskrifter 

om tiggeri. På senare tid har vi sett att antalet tiggare ökat i Vimmerby, 

liksom 

i övriga delar av landet. Tiggarna, som oftast kommer från forna öststater, 

kan idag genom medlemskapet i EU resa fritt i Europa. Den fria rörligheten 

har underlättat för kriminella ligor att bedriva sin verksamhet i Vimmerby 

och i Sverige. Stadsbilden förändras genom det omfattande tiggeriet 

och hos många särskilt äldre, ökar känslan av otrygghet då tiggarna ibland 

upplevs som påflugna eller hindrande.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om 

lokala ordningsföreskrifter om tiggeri.   

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Sandor Högye, Id 45876. 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-08-29, KF§ 148. 

Kommunstyrelsens beslut 2014-10-21, KS § 325  

Socialnämndens beslut 2015-02-05. SN § 23 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-10 Id 56119 

Beslutet skickas till 

Sandor Högye  

Socialnämnden 

 

___________________ 
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§ 111 Dnr 2017/000211 109 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2017-03-31 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna föreliggande förteckning över 

motioner vilkas beredning inte slutförts per 2017-03-31 samt överlämna 

denna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.   

 

Sammanfattning 

I enlighet med kommunstyrelsen reglemente (KF § 34 2016-02-29) samt 

delegationsordning för kommunstyrelsen (KS § 95 2016-03-01) ska 

arbetsutskottet i april varje år ta fram en förteckning över vilkas beredning 

inte slutförts. 

Under perioden 2016-03-31 till 2017-03-31 har 23 motioner besvarats. 

Under samma period har 16 motioner väckts, varav en motion har återkallats 

av motionären. En återkallad motion betraktas som avslutad och redovisas i 

denna sammanställning därmed som besvarad. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna föreliggande förteckning över 

motioner vilkas beredning inte slutförts per 2017-03-31 samt överlämna 

denna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.   

Beslutsunderlag 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2017-03-31 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-04-04 Id 56129  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Ledningsgruppen 

 

 

___________________ 
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§ 112 Dnr 2017/000212 109 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 
2017-03-31 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna föreliggande förteckning över 

medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 2017-03-31 samt 

överlämna denna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 

kännedom 

 

Sammanfattning 

I enlighet med kommunstyrelsen reglemente (KF § 34 2016-02-29) samt 

delegationsordning för kommunstyrelsen (KS § 95 2016-03-01) ska 

arbetsutskottet i april varje år ta fram en förteckning över vilkas beredning 

inte slutförts. 

Under perioden 2016-03-31 tom 2017-03-31 har nio stycken 

medborgarförslag besvarats. 

Under samma period har åtta stycken medborgarförslag lämnats in. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna föreliggande förteckning över 

medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 2017-03-31 samt 

överlämna denna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 

kännedom   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 2017-03-31 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-04-04 Id 56281 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Ledningsgruppen 

 

___________________ 
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§ 113 Dnr 2016/000624 291 

Nybyggnation av grundskola 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Astrid Lindgrens skola är idag i behov av stora renoveringar. I budgeten för 

kommande år finns 40-45 miljoner avsatta för detta ändamål. Pengar som 

inte kommer skapa den pedagogiska miljö som det finns behov av. Målet är 

en skola med en modern teknik som ger miljö- och klimatvinster och får ner 

driftkostnaderna. Utifrån detta så vill vi också att skolan får så hög 

nyttjandegrad av lokalerna som är möjligt. Representant för Astrid Lindgrens 

familj är informerad och ser positivt på att namnet Astrid Lindgrens skola 

följer med till en ny och modern skola där Astrid Lindgrens anda kan vara en 

vital del i verksamheten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 att återremittera ärendet. 

Vid dagens sammanträde föreligger diskussion om vidare hantering av 

ärendet.  

Beslutsunderlag 

Pressmeddelande, Socialdemokraterna och Moderaterna Vimmerby, Id 

54222, 2016-09-13 

Tjänsteskrivelse Tomas Peterson (M), 2016-12-01, Id 54221 

Tjänsteskrivelse Carolina Leijonram, kommunchef, 2016-12-05, Id 54230 

Kommunstyrelsens beslut 2016-12-06 § 404 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 277  

 

___________________ 
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§ 114 Dnr 2017/000057 041 

Budgetberedning 2018 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger budgetberedning. Närvarar gör Jakob 

Bank, controller, Mattias Karlsson, ekonomichef, Miklos Hathazi, 

samhällsbyggnadschef och Patrik Kinnbom, utvecklingschef 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 20(20) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr 2017/000003 000 

Kommunchefen informerar 2017 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Carolina Leijonram, kommunchef, informerar arbetsutskottet om pågående 

arbete inom kommunstyrelseförvaltningen.  

 

___________________ 

 


