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 § 268 Dnr 2017/000047 000 

Astrid Lindgren 110 år 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde deltar arbetsutskottet i firandet av Astrid Lindgrens 

minne vid hennes 110 års dag.  

 

___________________ 
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§ 269 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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§ 270 Dnr 2017/000049 000 

HR-avdelningen informerar 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Monica Bergh, HR-chef, informerar arbetsutskottet om pågående 

verksamhet inom HR-avdelningen. 

 

Ärenden som behandlas 

Heltid som norm 

Information om sjukfrånvaron 

PO-tillägg 

 

___________________ 
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§ 271 Dnr 2017/000372 006 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

o Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef informerar 

arbetsutskottet om pågående ärenden inom 

samhällsbyggnadsavdelningen.  

o  
o Ärenden som behandlas 

o Sandra Torvaldsson, mark- och exploateringsingenjör, 

informerar om ärenden inom mark- och exploatering. 

o  Jävsituation vid försäljning av mark inom gatukontoret. 

Överlåtelse till arbetsutskottet att fatta beslut. Arbetsutskottet 

diskuterar kring eventuell markförsäljning, inga beslut fattas. 

Ärendet diskuteras på nytt vid ett kommande sammanträde. 

o  Beställning av detaljplaneändring för att möjliggöra för 

långtidsuteservering. Samhällsbyggnadsavdelningen skriver 

fram ärendet till kommande kommunstyrelsesammanträde. 

o  
o Andreas Horste, gatuchef, informerar om gatukontorets 

verksamhet. 

o  Presentation av organisationsstruktur och budget inom 

gatukontoret. 

o  Information om ökad kostnad med anledning av ökad 

gatubelysning. 

o  Pelarne Hembygdsförening har lämnat in ett anbud att köpa 

Pelarne skola för en krona. Arbetsutskottet ger klartecken till 

samhällsbyggnadsavdelningen att acceptera anbudet. 

o  BoKloks intresse av exploatering vid Blåsekulleparken. 

Ärendet återupptas vid arbetsutskottets nästa sammanträde. 

o  
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o Sofia Andersson, kostchef har sedan maj månad haft 

chefsansvar för både kost- och lokalvården. 

o   Arbetsutskottet informeras om den nya 

ledningsorganisationen inom lokalvården. Efter facklig 

förhandling kommer samhällsbyggnadsavdelningen att skriva 

fram organisationsförändring som ett beslutsärende till 

kommunstyrelsen. 

o  Kommande livsmedelsupphandling och måltidspolicy 

diskuteras. Med anledning av chefsansvaret för lokalvården 

har måltidspolicyn försenats. Samhällsbyggnadsavdelningen 

kommer, inför ett kommande arbetsutskott, att lägga fram ett 

förslag till måltidspolicy.  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 272 Dnr 2017/000396 014 

Remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet 
2018-2029 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Trafikverket har skickat förslag till nationell plan för transportsystemet för 

perioden 2018-2029 på remiss. Planförslaget har tagits fram i enlighet med 

regeringens direktiv till Trafikverket den 23 mars 2017. 

 

Regionförbundet har bjudit in länets kommunalråd för att skriva ett 

gemensamt remissvar.  

 

Joakim Svensson, trafikadministratör, redogör i ärendet. Anstånd till den 8 

december kommer begäras för att avvakta det gemensamma remissvaret.  

 

___________________ 
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§ 273 Dnr 2017/000391 014 

Remiss förslag till Länsplan för regional 
transportinfrastruktur för Östergötlands län 2018-2029  

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Region Östergötland har i egenskap av länsplaneupprättare, statens uppdrag 

att upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur (LTP) enligt 

förordning 1997:263. Region Östergötland har i uppdrag (rskr. 2016/17:101) 

från Regeringen att upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur 

för åren 2018-2029 (LTP 2018-2029). LTP är en investeringsplan. 

Planeringsramen uppgår till 1 465 Mkr för perioden. 

 

Joakim Svensson, trafikadministratör, informerar om framtaget remissvar för 

regional transportplan Östergötland. 

Arbetsutskottet ger medskick till remissvaret kring ökad samverkan mellan 

länsgränserna längs Stångådalsbanan. Remissvaret tas upp för beslut den 28 

november.  

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 10(24) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 274 Dnr 2017/000373 006 

Finansiering av löparbanor i Södra Vi 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger diskussion om finansiering av 

löparbanor i Södra Vi. Mirja Holgersson, fritidssamordnare, redogör i 

ärendet. 

 

Vimmerby kommun är tänkt att finansiera del av investeringen. Frågetecken 

om hur övrig del ska finansieras kvarstår. Kommunfullmäktige har tidigare 

fattat beslut om investeringsstopp för föreningsbidrag. 

 

Arbetsutskottet diskuterar kring ärendet. 

 

___________________ 
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§ 275 Dnr 2016/000590 005 

Framtida organisation för Vimmerby fiber 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger diskussion om framtida organisation för 

Vimmerby fiber. Deltar gör Mattias Karlsson, ekonomichef, Peter Olson, 

kommunjurist och Torbjörn Swahn, VD VEMAB.  

 

___________________ 
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§ 276 Dnr 2014/000016 109 

Motion - Inrätta Barnahus för barn i norra länet (KD) 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med socialnämnden, kommunfullmäktige 

besluta att motionen ska avslås med motiveringen att befolkningsunderlaget i 

de tre kommunerna Vimmerby, Västervik och Hultsfreds kommuner är för 

litet för ett barnahus samt att avståndet till barnahus i Kalmar är för långt ur 

ett barnperspektiv.  

Protokollsanteckning 

Helen Nilsson (S) lämnar in en protokollsanteckning. 

Vid ett kommande kommunstyrelsesammanträde önskas socialnämnden göra 

en redogörelse kring barnahus.  

 

Sammanfattning 

En motion är år 2014 inlämnad av Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun 

Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD). Motionen tar upp frågan om 

inrättande av barnahus i norra Kalmar län. 

Frågan om barnahus har utretts tillsammans med Västerviks och Hultsfreds 

kommuner. Där konstateras att befolkningsunderlaget i dessa tre kommuner 

inte är tillräckligt för att inrätta ett barnahus. Kommunstyrelsen beslutade att 

återremittera motionen till socialnämnden för att undersöka samverkan med 

barnahus i Kalmar. Avståndet till Kalmar för barnförhör bedöms som för 

långt.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska 

avslås med motiveringen att befolkningsunderlaget i de tre kommunerna 

Vimmerby, Västervik och Hultsfreds kommuner är för litet för ett barnahus 

samt att avståndet till barnahus i Kalmar är för långt ur ett barnperspektiv.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) 

och Torbjörn Sandberg (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-27, KF§ 14 
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Kommunstyrelsens beslut 2014-03-18, KS § 102 

Socialnämndens beslut 2014-05-15 § 61 

Skrivelse från Rädda Barnen 

Kommunstyrelsens beslut 2014-09-16 § 289 

Socialnämndens beslut 2017-10-19 § 97 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn 

Sandberg (KD)  

 

___________________ 
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§ 277 Dnr 2017/000268 109 

Motion om pedagogisk omsorg och förskolor med 
mångfald och valfrihet 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

fullmäktige besluta att avslå motionen.  

Reservationer/ 

Centerpartiets ledamöter reserverar till sig förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) har till 

kommunfullmäktige inlämnat en motion om pedagogisk omsorg och 

förskolor med mångfald och valfrihet. Kommunfullmäktige beslutade (2017-

05-29, § 114) att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för 

beredning och framtagande av förslag till beslut.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Erik Paulsson (C) yrkar bifall till motionen. 

Tomas Peterson (M) yrkar avslag till motionen.  

Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår motionen.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD), 

Id 56747  

Kommunfullmäktiges beslut, 2017-05-29, KF § 114 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-25 § 160 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 
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§ 278 Dnr 2015/000288 109 

Medborgarförslag angående stängsel utmed 
Lundagatan 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 

medborgarförslaget.  

Sammanfattning 

Michael Hjort har lämnat in medborgarförslag om att sätta upp stängsel 

utmed Lundgatan då det förekommit allvarliga incidenter med barn som 

sprungit ut på vägen från stigar utmed Bullerbygatan (kv Norrgården, 

Bullerbyn). 

Med stöd av 5 kap 25 § kommunallagen har Kommunfullmäktige överlåtit 

till Kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet. 

 

På berörd sträcka bedöms behovet av stängsel inte uppfyllas i ett perspektiv 

av trafiksäkerheten för gående, cyklande och boende utmed sträckan då en 

väl fungerande skiljeremsa mellan gatan och GC-vägen finns på hela 

sträckan.     

Det vore orimligt att särskilja GC-vägar och trottoarer från gator i stadsmiljö 

med stängsel eller annan fysisk anordning bara i Vimmerby stad skulle 

flertalet mil stängsel behöva sättas upp, det estetiska utseendet skulle inte 

vara tilltalande. 

Med utgångspunkt från ovanstående föreslår Samhällsbyggnadsavdelningen 

att medborgarförslaget avslås.  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Michael Hjort, Id 48404 

Kommunfullmäktiges beslut, 2015-09-28 § 218 

Kommunstyrelsens beslut, 2015-11-17 § 399 

Tjänsteskrivelse, Ulf Karlsson, gatuingenjör, 2017-10-13 Id 58465 
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Beslutet skickas till 

Michael Hjort 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 279 Dnr 2016/000619 803 

Jämställdhetsplan för Vimmerby kommun. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta "Jämställdhet, 

en mänsklig rättighet – plan för jämställdhetsarbete i Vimmerby kommun”.  

 

Sammanfattning 

Ett jämställt samhälle betyder ett samhälle där antalet kvinnor och män är 

jämt fördelade inom alla områden. Det jämställda samhället innefattar också 

att kvinnor och mäns kompetens, erfarenhet, värderingar och utbildning tas 

till vara lika mycket för att driva och berika en positiv samhällsutvecklingen. 

Jämställdhet är en jämlikhetsfråga och handlar specifikt om jämlikhet mellan 

könen. Jämlikhet är ett vitt begrepp och övergriper till exempel jämlikhet 

oavsett religion, könsidentitet, funktionshinder, sexuell läggning, 

funktionshinder och etnicitet. 

 

Uppdraget att ge förslag till en Jämställdhetsplan för Vimmerby kommun 

kommer från ”Folkhälsoplan för Vimmerby kommun 2015-2018”, antagen 

av kommunfullmäktige 2014-12-15 §249. Samverkans- och 

Folkhälsogruppen (SoF) fick uppdraget att vara styrgrupp och det praktiska 

genomförandet delegerades till Anja Persson utvecklingsavdelningen. Till 

sin hjälp har hon haft en referensgrupp med representanter från 

kommunstyrelseförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning och 

socialförvaltning.    

 

Vid dagens arbetsutskott diskuteras redaktionella formuleringar i texten. 

Redaktionella synpunkter ses över inför kommunstyrelsens sammanträde.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta "Jämställdhet, 

en mänsklig rättighet – plan för jämställdhetsarbete i Vimmerby kommun”.  

Beslutsunderlag 

Jämställdhetsplan Id 58508 
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Tjänsteskrivelse, Anders Degerman, enhetschef folkhälsa 2017-11-14 Id 

58508 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 280 Dnr 2017/000491 010 

Policy för bisyssla 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att 

anta reviderad Policy för bisyssla.  

 

Sammanfattning 

Gällande policy behöver revideras för att kollektivavtalet ändrats beträffande 

bisyssla. I Allmänna bestämmelser som är kollektivavtalet står om anställdas 

bisysslor. Tidigare fanns en skyldighet från våra anställda att på uppmaning 

från chefen redovisa eventuell bisyssla. Numera finns en skyldighet att utan 

anmodan redovisa eventuell bisyssla.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att 

anta reviderad Policy för bisyssla.  

Beslutsunderlag 

Policy för bisyssla 

Tjänsteskrivelse, Monica Bergh, HR-chef 2017-09-18 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 

 

___________________ 
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§ 281 Dnr 2017/000499 040 

Avgift vid delad placering 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden 

kommunfullmäktige besluta att avgiften för plats i förskola, pedagogisk 

omsorg och fritidshem vid delad placering fördelas procentuellt efter 

inkomst i respektive vårdnadshavares hushåll och att ändringen gäller från 

och med 1 januari 2018.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun tillämpar maxtaxa för plats i pedagogisk omsorg, 

förskola och fritidshem. Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög 

avgiften får bli för olika familjer. Nivåerna justeras varje år och meddelas 

kommunerna av Skolverket. Vid växelvisboende där vårdnadshavare har 

delad placering blir det två avgifter för samma barn. 

Idag betalar varje vårdnadshavares hushåll max halva avgiften av taket för 

maxtaxa. Den inkomst varje hushåll uppger ändras idag manuellt i det 

administrativa systemet till max hälften av beloppet för taket i maxtaxa. 

Möjligheten att kontrollera om hushållet lämnat rätt inkomstuppgifter kan då 

inte kontrolleras bakåt i tiden. 

I det administrativa systemet för hantering av avgifter finns möjligheten att 

fördela avgiften procentuellt efter vårdnadshavarnas hushålls inkomster vid 

delad placering. Det innebär att avgiften blir rättvisare fördelad men att 

maxtaket fortfarande gäller per barn. En procentuell fördelning minskar det 

administrativa arbetet med avgifter vid delad placering.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta att avgiften för plats i förskola, pedagogisk 

omsorg och fritidshem vid delad placering fördelas procentuellt efter 

inkomst i respektive vårdnadshavares hushåll och att ändringen gäller från 

och med 1 januari 2018.  
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Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-25 § 161 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 282 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.  

 

___________________ 
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§ 283 Dnr 2017/000257 08 

Remiss - Ny politisk organisation för mandatperioden 
2019-2022 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige tillsatte under våren 2017 en fullmäktigeberedning 

(kallad organisationsberedningen) med syftet att ta fram ett förslag på en ny 

politisk organisation. Samtliga kommunfullmäktiges partier har varit 

representerade i beredningen. Beredningen har bestått av totalt 13 ledamöter 

och 10 ersättare. 

Organisationsberedningens förslag skickas nu på remiss till berörda parter 

för förankring och eventuella synpunkter. Remissvar ska vara inlämnat 

senast den 5 december. 

 

Kommunstyrelsen beslutade i november att ge uppdrag till arbetsutskottet att 

ta fram remissvar inför kommunstyrelsens nästa sammanträde den 5 

december. 

 

Vid dagens sammanträde diskuterar arbetsutskottet kring remissen.  

Beslutsunderlag 

Förslag på ny politisk organisation 

Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07 § 288 

 

___________________ 

 


