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Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 27 juni 2017 kl 10:00-17:00 

Ajournering:  

Beslutande Ledamöter 
Helen Nilsson (S), Ordförande 
Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 
Erik Paulsson (C) 

 

Övriga närvarande Axel Stenbeck, kommunsekreterare 
Carolina Leijonram, kommunchef 
Mattias Karlsson, ekonomichef 
Carina Östh, näringslivsutvecklare 
Jakob Bank, controller 
Andreas Horste, gatuchef 
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Gabriel Helgesson, planarkitekt 
Anders Helgee, miljö- och byggnadschef 
Therese Jigsved, kanslijurist 

 

Protokolljusterare Ingela Nilsson Nachtweij 

Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen, stadshuset, 2017-07-04 
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 165-188 

 Axel Stenbeck  

 Ordförande 

  

 Helen Nilsson  

Protokolljusterare 

  

 Ingela Nilsson Nachtweij   

 

 Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Arbetsutskottet 

Sammanträdesdatum 2017-06-27 

Datum då anslaget sätts upp 2017-07-17 Datum då anslaget tas ned 2017-08-10 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Axel Stenbeck, kommunsekreterare  



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(30) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Innehållsförteckning 

§ 165 Dnr 2017/000004 000 4 
Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering (2017) ........................... 4 

§ 166 Dnr 2017/000242 009 5 
Uppdrag att lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning 
av strandnära byggande ..................................................................................... 5 

§ 167 Dnr 2016/000590 005 6 
Framtida organisation för Vimmerby fiber ............................................................ 6 

§ 168 Dnr 2017/000227 001 7 
Vision och Mål Vimmerby kommun ..................................................................... 7 

§ 169 Dnr 2017/000263 21 8 
Inventering av tomter för framtida bostadsbebyggande ....................................... 8 

§ 170 Dnr 2017/000049 000 10 
Samhällsbyggnadsavdelningen informerar ........................................................ 10 

§ 171 Dnr 2015/000494 216 11 
Finansiering av paviljonger för förskolan ........................................................... 11 

§ 172 Dnr 2016/000378 309 13 
Genomlysning av kostverksamheten ................................................................. 13 

§ 173 Dnr 2017/000057 041 15 
Budgetberedning ............................................................................................... 15 

§ 174 Dnr 2017/000250 042 16 
Ekonomiuppföljning för maj månad ................................................................... 16 

§ 175 Dnr 2017/000304 042 17 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna 2017 .................................... 17 

§ 176 Dnr 2017/000047 000 18 
Framtida organisation för Utvecklingsavdelningen ............................................ 18 

§ 177 Dnr 2017/000244 010 19 
Hantering av landsbygdspolitiskt handlingsprogram 2014-2018 ........................ 19 

§ 178 Dnr 2017/000292 231 20 
Remiss - Bostadsförsörjningsprogram för Kinda kommun ................................. 20 

§ 179 Dnr 2017/000328 231 21 
Inbjudan att lämna synpunkter på Ydre kommuns Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen 2017-2025 ....................................................................... 21 

§ 180 Dnr 2015/000076 109 22 
Medborgarförslag om att flytta brandkårsmuseet .............................................. 22 

§ 181 Dnr 2015/000075 109 23 
Medborgarförslag om att påbörja försköningen av fula miljöer .......................... 23 

§ 182 Dnr 2017/000298 109 24 
Motion om att inte ta emot nyanlända ............................................................... 24 

§ 183 Dnr 2017/000302 109 25 
Medborgarförslag om störande trafik ................................................................. 25 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(30) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 184 Dnr 2017/000297 109 26 
Motion om föreningsinformation ........................................................................ 26 

§ 185 Dnr 2017/000291 109 27 
Motion om nya friluftsaktiviteter ......................................................................... 27 

§ 186 Dnr 2017/000239 109 28 
Medborgarförslag om en fontän i den stora nygrävda dammen vid 
norra utfarten mot Linköping ............................................................................. 28 

§ 187 Dnr 2017/000003 000 29 
Kommunchefen informerar 2017 ....................................................................... 29 

§ 188 Dnr 2017/000116 214 30 
Exploatering Hagaområdet, förslag från Vimmerby Orienteringsklubb .............. 30 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 4(30) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 § 165 Dnr 2017/000004 000 

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

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Ingela Nilsson Nachtweij (C) att, 

tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 166 Dnr 2017/000242 009 

Uppdrag att lägga fram förslag om sänkning av avgiften 
för prövning av strandnära byggande  

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 § 54 att bifalla motionen om 

sänkt avgift för prövning av strandskyddet. Kommunstyrelsen har fått i 

uppdrag att lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av 

strandnära byggande från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr.  

 

Vid dagens arbetsutskott diskuteras vidare hantering av uppdraget. Deltar 

gör Anders Helgée, miljö- och byggnadschef och Therese Jigsved, 

kanslijurist.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27 § 54 

 

___________________ 
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§ 167 Dnr 2016/000590 005 

Framtida organisation för Vimmerby fiber 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Arbetsutskottet diskuterar kring fortsatt hantering och framtida organisation 

av Vimmerby fiber. Deltar gör Mattias Karlsson, ekonomichef 

 

___________________ 
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§ 168 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 föreligger diskussion gällande vision och mål för 

Vimmerby kommun. 

Närvarar gör Carina Östh, näringslivsutvecklare och Mattias Karlsson, 

ekonomichef. 

 

 

___________________ 
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§ 169 Dnr 2017/000263 21 

Inventering av tomter för framtida bostadsbebyggande 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag, att 

av miljö- och byggnadsnämnden, beställa detaljplaneuppdrag enligt nedan. 

 

Detaljplaneuppdragen beställs på delegation av kommunstyrelsen (2017-06-

13 § 177) enligt prioritering av framtagen lista för förtätning (Id 56854).  

Där utrymme finns ska kommunal verksamhet möjliggöras i 

detaljplaneuppdraget. 

 

Ekvägen 

Emils gränd 

Emils gränd 2 

Junibacken 

Loarpsgatan 

Råddjursgatan 

Stenhultsgatan 

Vendledal 

Sandstensgatan 

Flinthusgatan 

Täljstensgatan 

Förlängning Täljstensgatan 

Vattentornsgatan/ Domaregatan 

Skyttegatan 

Hökgatan 

 

Sammanfattning 

En arbetsgrupp inom kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och 

byggnadsförvaltningen har inventerat tomter för framtida bostadsbyggande. 

Bland annat tomter med möjlighet till förtätning i centralorten. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni fick arbetsutskottet i 

uppdrag att arbeta vidare med ärendet samt ges mandat, att av miljö- och 
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byggnadsnämnden, beställa detaljplaneuppdrag gällande tomter för 

förtätning. 

 

Vid dagens sammanträde närvarar Andreas Horste, gatuchef, Sara Dolk, 

stadsarkitekt och Gabriel Helgesson, planarkitekt. 

 

Arbetsutskottet diskuterar kring de material som presenteras.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att gå vidare med 15 stycken områden från 

föreslaget material. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att där utrymme finns ska kommunal 

verksamhet möjliggöras i detaljplaneuppdraget.  

Beslutsunderlag 

Inventering av tomter för framtida bostadsbyggande 

Översiktskarta 

Förtätning Vimmerby 

Arbetsutskottets beslut 2017-05-23 § 142 

Kommunstyrelsens beslut 2017-06-13 § 177 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsnämnden      

 

___________________ 
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§ 170 Dnr 2017/000049 000 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Andreas Horste, gatuchef, informerar om pågående verksamhet inom 

samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

___________________ 
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§ 171 Dnr 2015/000494 216 

Finansiering av paviljonger för förskolan 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att  ge uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att ta fram en 

kostnadsberäkning räknat per förskolebarn/ elev per enhet. 

Beräkningen ska även innefatta kostnader som belastar 

samhällsbyggnadsavdelningen.  

att  ta fram en prognos för framtida elevunderlag ur ett långsiktigt 

perspektiv.  

att  en avstämning görs vid arbetsutskottets sammanträde den 26 

september.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger diskussion om hantering och 

finansiering av de paviljonger som beställts med anledning av platsbristen 

inom förskolan. 

Närvarar gör Lis-Astrid Andersson (S), ordförande barn- och 

utbildningsnämnden, Birgitha Sahlin, förvaltningschef barn- och 

utbildningsnämnden, Mattias Karlsson, ekonomichef, Andreas Horste, 

gatuchef, Sofia Andersson, kostchef, Charlotte Ivarsson, controller. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen kommer till nästa sammanträde i augusti att 

skriva fram förslag på finansiering för paviljonger för 2017.  

Förslag till beslut 

Helen Nilsson (S) yrkar, med instämmande av samtliga ledamöter, 

att ge uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att ta fram en 

kostnadsberäkning räknat per förskolebarn/ elev per enhet. Beräkningen ska 

även innefatta kostnader som belastar samhällsbyggnadsavdelningen.  

att ta fram en prognos för framtida elevunderlag ur ett långsiktigt perspektiv.  

att en avstämning görs vid arbetsutskottets sammanträde den 26 september.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07 § 43 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-24 § 87 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

___________________ 
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§ 172 Dnr 2016/000378 309 

Genomlysning av kostverksamheten 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att  barn- och utbildningsnämnden och 

samhällsbyggnadsavdelningen ges i uppdrag att beräkna på 

kostnader, effekter och konsekvenser för framtida verksamhet 

utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv. Berörande 

verksamheten i Södra Vi, Frödinge och Storebro. Beräkningen 

ska innefatta flera potentiella lösningar. 

att  samhällsbyggnadsavdelningen har samordnande ansvar för 

genomförande utav uppdraget. 

att  en avstämning görs vid arbetsutskottets sammanträde den 26 

september.  

 

Sammanfattning 

Sofia Andersson, kostchef informerar om pågående arbete utifrån 

genomlysningen av kostverksamheten. 

Arbetsutskottet diskuterar ärendet.  

 

Förslag till beslut 

Helen Nilsson (S) yrkar, med instämmande av samtliga ledamöter, 

att barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsavdelningen ges i 

uppdrag att beräkna på kostnader, effekter och konsekvenser för framtida 

verksamhet utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv. Berörande 

verksamheten i Södra Vi, Frödinge och Storebro. Beräkningen ska innefatta 

flera potentiella lösningar. 

att samhällsbyggnadsavdelningen har samordnande ansvar för genomförande 

utav uppdraget. 

att en avstämning görs vid arbetsutskottets sammanträde den 26 september. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-16 § 118 

Diskussionsunderlag kostverksamheten, Sofia Andersson, kostchef 2017-05-

02 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 173 Dnr 2017/000057 041 

Budgetberedning 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att ge uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att, utifrån budgetarbetet 

inför 2018, arbeta vidare enligt nedanstående beskrivning och prioritering.  

att återrapportering sker vid arbetsutskottets budgetmöte den 28 augusti.  

 

Att Litterär nod och Aslani Court ska prioriteras.  

Att arbeta vidare med kontaktcenter och omställning av maskinpark. 

Att se över kostnader och intäkter för Ceosvallen med mål att nå ett bättra 

resultat. 

Att se över omdisponering inom gatukontoret. 

Att se över biblioteksfilialerna.  

Att göra en konsekvensbeskrivning över att ej återanställa tjänst vid 

pensionsavgång inom utvecklingsavdelningen.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde diskuteras budget för 

kommunstyrelseförvaltningen. Närvarar gör Mattias Karlsson, ekonomichef, 

Andreas Horste, gatuchef och Jakob Bank, controller. 

Arbetsutskottet diskuterar detaljbudget för kommunstyrelsen inför 2018.  

 

Beslutet skickas till 

Carolina Leijonram, kommunchef 

Avdelningscheferna inom kommunstyrelseförvaltningen      

 

___________________ 
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§ 174 Dnr 2017/000250 042 

Ekonomiuppföljning för maj månad 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef och Jakob Bank, controller presenterar 

ekonomiuppföljningen för maj månad. Uppföljningen mailas ut till 

kommunstyrelsens ledamöter och ersättare efter sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Ekonomiuppföljning maj, Jakob Bank, controller.  

 

___________________ 
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§ 175 Dnr 2017/000304 042 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna 2017 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att  socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ges i 

uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att kunna hålla 

budget. 

att  redovisning sker vid arbetsutskottets budgetmöte den 25 

september.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna och dess ekonomi. 

Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och 

samhällsbyggnadsavdelningen visar ett prognostiserat budgetunderskott. 

Arbetsutskottet fick vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj i 

uppdrag att ta fram förslag på vidare hantering utifrån det prognosticerade 

budgetunderskottet.  

 

Vid dagens sammanträde diskuterar arbetsutskottet kring vidare hantering. 

Deltar gör Mattias Karlsson, ekonomichef och Jakob Bank, controller. 

Arbetsutskottet diskuterar kring ärendet.  

Förslag till beslut 

Helen Nilsson (S) yrkar, med instämmande av samtliga ledamöter, att 

nämnderna ges i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att kunna hålla 

budget och att redovisning sker den 25 september.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30 § 153 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden      

___________________ 
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§ 176 Dnr 2017/000047 000 

Framtida organisation för Utvecklingsavdelningen 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Carolina Leijonram, kommunchef, informerar angående framtida 

organisation för utvecklingsavdelningen med anledning av att avdelningen 

från och med första september saknar avdelningschef. 

Arbetsutskottet diskuterar kring ärendet.  

 

___________________ 
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§ 177 Dnr 2017/000244 010 

Hantering av landsbygdspolitiskt handlingsprogram 
2014-2018 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Arbetet med framtagande av landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 

2014-2018 har pågått sedan 2013. Det slutgiltiga förslaget har 

implementerats och införlivats i pågående SLUS-arbete men har inte antagits 

politiskt.  

Vid dagens arbetsutskott diskuteras vidare hantering av 

landsbygdsprogrammet.  

 

___________________ 
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§ 178 Dnr 2017/000292 231 

Remiss - Bostadsförsörjningsprogram för Kinda 
kommun  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lämna några synpunkter på 

remiss angående bostadsförsörjningsprogram för Kinda kommun   

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun är remissinstans för bostadsförsörjningsprogram för 

Kinda kommun. Svar inlämnas senast den 25 augusti. Vimmerby kommun 

bedöms inte ha några synpunkter på remissen. Remissen bedöms ej vara av 

principiell betydelse och kan därmed besvaras av arbetsutskottet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lämna några synpunkter på 

remiss angående bostadsförsörjningsprogram för Kinda kommun   

Beslutsunderlag 

Remiss – Bostadsförsörjningsprogram Kinda kommun 2017-05-23 Id 56901 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-06-07 Id 57169 

Beslutet skickas till 

Kinda kommun 

 

___________________ 
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§ 179 Dnr 2017/000328 231 

Inbjudan att lämna synpunkter på Ydre kommuns 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2025 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lämna några synpunkter på 

remiss angående riktlinjer för bostadsförsörjningen i Ydre kommun 2017-

2025.    

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun är remissinstans för riktlinjer för bostadsförsörjningen i 

Ydre kommun 2017-2025. Svar ska inlämnas senast den 8 september. 

Vimmerby kommun bedöms inte ha några synpunkter på remissen. 

Remissen bedöms ej vara av principiell betydelse och kan därmed besvaras 

av arbetsutskottet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lämna några synpunkter på 

remiss angående riktlinjer för bostadsförsörjningen i Ydre kommun 2017-

2025.    

Beslutsunderlag 

Remiss, bostadsförsörjning, Ydre kommun 2017-06-15 Id 57316  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-06-20 Id 57350 

Beslutet skickas till 

Ydre kommun 

 

___________________ 
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§ 180 Dnr 2015/000076 109 

Medborgarförslag om att flytta brandkårsmuseet 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

medborgarförslaget.   

 

Sammanfattning 

Johan Rosén har genom medborgarförslag väckt frågan om att flytta 

brandkårsmuseet från Gästgivarhagen till dunge bakom kontorshus för 

Vimmerby Energi AB och vid sidan av brandstationen. Det föreslås även att 

personal inom räddningstjänsten ska sköta underhåll av museet samt att 

flytten ska göras till projektarbete för invandrare för att minska kostnaderna.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

medborgarförslaget   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Johan Rosén, Id 46921 

Kommunfullmäktiges beslut § 49, 2015-02-23 

Kommunstyrelsens beslut § § 123 2015-03-24 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 52 2015-06-01  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-05 Id 56561 

Beslutet skickas till 

Johan Rosen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 23(30) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 181 Dnr 2015/000075 109 

Medborgarförslag om att påbörja försköningen av fula 
miljöer 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 

anses vara besvarat med hänvisning till gestaltningsprogrammet Vackra 

Vimmerby.  

 

Sammanfattning 

Johan Rosén har genom medborgarförslag väckt frågan om att försköna delar 

av Vimmerby kommun.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 

anses vara besvarat med hänvisning till gestaltningsprogrammet Vackra 

Vimmerby.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Johan Rosén, Id 46919 

Kommunfullmäktiges beslut § 48 2015-02-23  

Kommunstyrelsens beslut § 122 2015-03-24 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 51 2015-06-10 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 96 2015-05-20 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-05 

Beslutet skickas till 

Johan Rosén 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 24(30) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 182 Dnr 2017/000298 109 

Motion om att inte ta emot nyanlända 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Anneli Jakobsson 

(SD) om att inte ta emot nyanlända. Av motionen framgår 

sammanfattningsvis att en kommuns uppgift är att skapa välfärd för de 

människor som bor i kommunen och kommunen ska jobba för en utveckling 

som är till fördel även för kommande generationer. En hög asylinvandring 

till kommunen innebär ett socialt åtagande under en längre tid med ökade 

kostnader.  

 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att inte ta emot 

asylsökande, ensamkommande och nyanlända som anvisas till kommunen.  

Förslag till beslut 

Helen Nilsson (S) yrkar avslag till motionen.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 56960 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29 § 118 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 25(30) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 183 Dnr 2017/000302 109 

Medborgarförslag om störande trafik 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.   

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har väckts av Malin Johansson om störande trafik i 

Vimmerby tätort. Malin Johansson skriver att på grund av mycket störande 

trafik och buskörning nattetid så önskar hon som boende på Drottninggatan 

16, Vimmerby att trafiken mellan Västra Tullportsgatan och Sevedegatan 

stängs av kvälls- och nattetid, vilket det har varit tidigare. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i maj månad att överlåta medborgarförslaget 

till kommunstyrelsen att bereda och fatta beslut i enlighet med 5 kap 25 § 

kommunallagen.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Malin Johansson, Id 56999  

Kommunfullmäktiges beslut § 121 2017-05-29  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-06-19 Id 57338 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 26(30) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 184 Dnr 2017/000297 109 

Motion om föreningsinformation 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

Att  remittera motionen till utvecklingsavdelningen för beredning 

och framtagande av förslag till beslut. 

Att utvecklingsavdelningen ger barn- och utbildningsnämnden 

möjlighet att yttra sig.   

 

Sammanfattning 

Motion är inlämnad av Jimmy Rödin (SD) angående föreningsinformation. 

Vimmerby har många föreningar och aktiviteter, men många ungdomar 

känner inte till allt.  

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta att införa 

informationsdagar på våra skolor från alla föreningar på aktiviteter som kan 

skicka en representant och att införa en informationstavla som uppdateras av 

personalen på skolan så man slipper onödigt spring av olika människor.   

Kommunfullmäktige beslutade i maj månad att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning och framtagande av förslag till beslut. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

Att  remittera motionen till utvecklingsavdelningen för beredning 

och framtagande av förslag till beslut. 

Att  utvecklingsavdelningen ger barn- och utbildningsnämnden 

möjlighet att yttra sig.   

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Jimmy Rödin (SD), Id 56959  

Kommunfullmäktiges beslut § 119 2017-05-29  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-06-19 Id 57337 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

___________________ 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 27(30) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 185 Dnr 2017/000291 109 

Motion om nya friluftsaktiviteter 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till utvecklingsavdelningen 

för beredning och framtagande av förslag till beslut.   

 

Sammanfattning 

Motion är inlämnad av Rein Soowik (C) om nya friluftsaktiviteter i 

Vimmerby kommun. Rein Soowik (C) skriver att Vimmerby kommun har en 

rikt, spännande och varierad natur som tilltalar många. Motionen går ut på 

att skapa fler nya aktivitetsmöjligheter främst för vandrare och cyklister. 

Rein Soowik (C) föreslår att kommunen utreder förutsättningarna för att 

iordningställa flera leder för det rörliga friluftslivet utifrån exempel som 

anges i motionen.   

Kommunfullmäktige beslutade i maj månad att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning och framtagande av förslag till beslut. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till utvecklingsavdelningen 

för beredning och framtagande av förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Rein Soowik, Id 56897  

Kommunfullmäktiges beslut § 115 2017-05-29  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-06-19 Id 57336 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 28(30) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 186 Dnr 2017/000239 109 

Medborgarförslag om en fontän i den stora nygrävda 
dammen vid norra utfarten mot Linköping 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera medborgarförslaget till Vimmerby 

Energi & Miljö AB för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har lämnats in av Thomas Warberg. Han föreslår att det 

byggs en fontän i den stora nygrävda dammen vid norra utfarten mot 

Linköping. Det skulle kunna bli ett förskönande blickfång och kanske locka 

fler turister till Vimmerby. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i maj månad att överlåta medborgarförslaget 

till kommunstyrelsen att bereda och fatta beslut i enlighet med5 kap 25 § 

kommunallagen.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera medborgarförslaget till Vimmerby 

Energi & Miljö AB för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om en fontän vid norra utfarten mot Linköping, Id 56444  

Kommunfullmäktiges beslut § 113 2017-05-29 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-06-19 Id 57328 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 29(30) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 187 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.  

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 30(30) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 188 Dnr 2017/000116 214 

Exploatering Hagaområdet, förslag från Vimmerby 
Orienteringsklubb 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom samhällsbyggnadsavdelningen 

bedömning att inte exploatera i Hagaområdet.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby Orienteringsklubb har föreslagit ny plats för förskola än den 

utsedda bredvid Lundens förskola. Samhällsbyggnadsavdelningen har, på 

uppdrag av arbetsutskottet, sammanställt befintligt underlag och begärt 

yttrande av Miljö och bygg samt VEMAB för Hagaområdet. 

Samhällsbyggnadsavdelningen anser att man inte ska exploatera i 

Hagaområdet, se bilaga 1, där VOK önskar. Området är en lågpunkt som kan 

liknas vid våtmark där dagvatten från alla väderstreck letar sig efter vid 

nederbörd. Det går dessutom en huvudvattenledning rakt genom området.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2017-05-16 § 135 

Sammanställning, Andreas Horste, gatuchef 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 

 


