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Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 14 februari 2017 kl 14:00-17:00 

 

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 
Sara Dolk, stadsarkitekt 
Patrik Kinnbom, utvecklingschef 
Mattias Karlsson, ekonomichef 
Andreas Horste, gatuchef 
Rolf Johansson, fastighetschef 

 

Protokolljusterare Erik Paulsson 

Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen, Stadshuset, 2017-02-21  
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 31-42 

 Axel Stenbeck  

 Ordförande 

  

 Helen Nilsson  

Protokolljusterare 

  

 Erik Paulsson   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Arbetsutskottet 

Sammanträdesdatum 2017-02-14 

Datum då anslaget sätts upp 2017-02-22 Datum då anslaget tas ned 2017-03-17 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Axel Stenbeck, kommunsekreterare  
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 § 31 Dnr 2017/000004 000 

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

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Erik Paulsson (C) att, jämte ordförande, 

justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 32 Dnr 2017/000049 000  

Administrativa avdelningen informerar 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Carolina Leijonram, kommunchef, informerar om pågående verksamhet 

inom administrativa avdelningen.  

 

___________________ 
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§ 33 Dnr 2016/000678 005 

Remiss angående policy för informationssäkerhet 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger utkast på remissvar angående policy för 

informationssäkerhet. Arbetsutskottet har inga synpunkter på framtaget 

remissvar. Beslut fattas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.  

 

___________________ 
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§ 34 Dnr 2017/000047 000  

Diskussion om framtida investeringsbehov 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde diskuteras framtida investeringsbehov. Närvarar 

gör Sara Dolk, stadsarkitekt, Patrik Kinnbom, utvecklingschef, Mattias 

Karlsson, ekonomichef, Andreas Horste, gatuchef, Rolf Johansson, 

fastighetschef 

 

___________________ 
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§ 35 Dnr 2016/000616 109 

Motion om politisk organisation i kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Erik Paulsson (C) reserverar sig mot 

beslutet.  

 

Sammanfattning 

Centerpartiet föreslår i en motion att kommunstyrelsen ska inrätta ett 

samhällsbyggnadsutskott samt ett utvecklingsutskott med start 2017-03-01. 

Centerpartiet anser att nuvarande arbetsutskott inte hinner med att bereda 

alla ärenden som ska verkställas samt att det är svårt för fyra ledamöter att 

hålla kontakten och vara insatt i så många frågor under olika 

verksamhetsområden på en och samma gång. Det anses behövas en bredare 

och mer funktionell organisation inom kommunstyrelsen.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Tomas Peterson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till motionen.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet 

bifaller föreliggande förslag.    

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 54165 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 260 2016-11-28  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-08, Id 54387 
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Arbetsutskottets beslut KSAU § 278 2016-12-19 

Remissvar Kristdemokraterna 2017-01-30 Id 55191 

Remissvar Vänsterpartiet 2017-02-02 Id 55228 

 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Erik Paulsson (C) 

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 9(17) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 2017/000049 000  

Utvecklingsavdelningen informerar 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde informerar Patrik Kinnbom, utvecklingschef, om 

pågående verksamhet inom utvecklingsavdelningen. 

Mirja Holgersson, fritidssamordnare, informerar om felaktigt beslut i numera 

nedlagda kultur- och fritidsnämnden angående ett retroaktivt beslut om 

lokalt aktivitetsstöd. En tjänsteskrivelse i ärendet ska upprättas. 

Information ges även om avbruten hockeymatch i ishallen på grund av trasig 

ismaskin. Avtalet reglerar inte ansvar för denna situation. Diskussion ska 

föras mellan Vimmerby Hockey och utvecklingsavdelningen.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 37 Dnr 2016/000086 805 

Reglemente för samverksanfond för civilsamhället 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att 

förtydligande i reglementet behöver göras gällande möjlighet till jämkning 

och delutbetalning. 

 

Sammanfattning 

2016-11-08 beslutades det om en Samverkansfond för civilsamhället och att 

ett regelverk skulle tas fram senast mars-april 2017. Tjänstemän på kultur- 

och fritidsenheten har gemensamt arbetat fram ett förslag. 

Närvarar vid dagens sammanträde gör Patrik Kinnbom, utvecklingschef, 

Mirja Holgersson, fritidssamordnare och Mattias Karlsson, ekonomichef. 

Arbetsutskottet diskuterar gällande innehåll i reglementet kring jämkning 

och delutbetalning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att anta riktlinjer för samverkansfond för civilsamhället. 

Att delegera beslut för ansökta medel från fonden enligt förslaget som 

framgår i riktlinjerna.        

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslut KS § 349 

Riktlinjer för samverkansfond, Id 55164 

Tjänsteskrivelse, Anna Olausson, kultur- och fritidschef 2017-01, Id 55165 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 38 Dnr 2016/000582 805 

Renoveringsbehov ishallen 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar  

Att  ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att, tillsammans med 

samhällsbyggnadsavdelningen, jobba vidare med frågan kring 

omklädningsrum och komma fram med ett förslag på åtgärd 

samt kostnad för detta.  

Att  ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att tillsammans med 

samhällsbyggnadsavdelningen, att utreda och ta fram en plan 

för framtida behov och investeringar i ishallen.  

 

Sammanfattning 

Under sommaren 2014 påbörjades en upphandling för ombyggnationer i 

ishallen beträffande renovering utav taket samt utbyggnad av ett enkelt 

omklädningsrum för ungdomslag utan dusch. Kultur- och 

fritidsförvaltningen tillsammans med fastighetsavdelningen förde då en 

dialog om vad som behövdes göras, samt behov för framtiden. 

Investeringsmedel för detta fanns för 2015 och arbetet påbörjades redan 

under hösten 2014 med renoveringen av taket. Kostnaden för 

takrenoveringen samt ombyggnaden beräknades då uppgå till minst 15 

miljoner kronor.  

 

2014-11-10 informerade dåvarande förvaltningschef, Anders Eriksson, att 

taket var färdigställt och att fjärrvärme, ventilation samt ombyggnad av 

omklädningsrum skulle åtgärdas. Därefter stoppades investeringen våren 

2015 p.g.a. kommunens ekonomiska läge. 

 

Efter den stoppade investeringen kvarstår behovet utav upprusning och 

renovering av ishallen. Denna tjänsteskrivelse behandlar enbart en del av en 

hel lista av behov som behöver ses över inom en snar framtid, vilket 

föreningen berör i sin skrivelse som ligger som bilaga.  
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar  

Att  ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att, tillsammans med 

samhällsbyggnadsavdelningen, jobba vidare med frågan kring 

omklädningsrum och komma fram med ett förslag på åtgärd 

samt kostnad för detta.  

Att  ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att tillsammans med 

samhällsbyggnadsavdelningen, att utreda och ta fram en plan 

för framtida behov och investeringar i ishallen.  

      

Beslutsunderlag 

Besiktningsprotokoll från Svenska hockeyförbundet 2014-01-16 

Skrivning från Vimmerby hockey dnr 2016/582 

Tjänsteskrivelse Mirja Holgersson, fritidssamordnare, 2017-02-08, Id 55378 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 39 Dnr 2015/000465 109 

Motion om att söka LONA-bidrag 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med miljö- och byggnadsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Caroline Axelsson, MP, har lämnat in en motion om att söka LONA-bidrag i 

syfte att öka miljömedvetenheten hos medborgare och medarbetare i 

Vimmerby kommun. LONA är ett statligt bidrag och står för Lokala 

Naturvårdsprojekt. Caroline Axelsson yrkar att fullmäktige beslutar att 

kommunen ska söka bidrag till lokalt naturvårdsprojekt för 

kunskapsuppbyggnad, information, folkbildning och annan 

kunskapsspridning. 

LONA-bidraget är avsett för naturvårdsåtgärder med inslag av friluftsliv. Det 

föreslagna projektet är inte naturvårdsrelaterat.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att avslå 

motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 13 2017-01-18 

Kommunstyrelsens beslut § 17 2016-01-12 

Kommunfullmäktiges beslut § 284 2015-11-23 

Motion, Caroline Axelsson (MP), 2015-11-13, Id 49318 

 

Beslutet skickas till 

Caroline Axelsson 

 

___________________ 
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§ 40 Dnr 2017/000100 000 

Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen 
2017  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta verksamhetsplanen 

för energi- och klimatrådgivning i Vimmerby, Hultsfred och Högsby 

kommuner 2017.  

 

Sammanfattning 

Energi- och klimatrådgivningen har till uppgift att förmedla opartisk och 

lokalt anpassad information om hur privatpersoner, företag och 

organisationer kan minska sin klimatpåverkan. Detta arbete inriktas på 

energieffektivisering och främjandet av förnyelsebara energikällor. 

Under 2015 har Energimyndigheten på uppdrag av regeringen utfört en 

översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen i syfte att 

vidareutveckla verksamheten samt att öka den samhällsekonomiska 

effektiviteten. Förändringarna innebär att Vimmerby kommun tilldelas 137 

000 istället för 280 000 dvs en kraftig nedskärning. Krav på en halvtidstjänst 

har också ställts och därför krävs samarbete med andra kommuner eller att 

kommunen finansierar tjänsten med egna pengar. Vimmerby, Hultsfred och 

Högsby har valt att göra en överenskommelse om att gemensamt söka bidrag 

till rådgivning i de tre kommunerna. Tjänsten kommer att vara placerad hos 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK).  

Bidragsansökan för 2017 behöver inte längre innehålla någon politiskt 

antagen verksamhetsplan. Däremot krävs uppgifter om aktiviteter och mål i 

ansökan. Dock är det en stor fördel att ha en verksamhetsplan som är 

förankrad i organisationen att arbeta efter under året.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivning 

i Vimmerby, Hultsfred och Högsby kommuner 2017.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan, 2017-01-30 

Överenskommelse Energi- och klimatrådgivningen, 2017-01-30 

Bekräftelse på mottagen ansökan, 2017-01-30 

Ansökan till Energimyndigheten om finansiering, 2017-01-30  

 

Beslutet skickas till 

Emma Jonsson, VEMAB      

 

___________________ 
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§ 41 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 

verksamhet inom kommunstyrelseförvaltningen.  

 

 

___________________ 
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§ 42 Dnr 2016/000418 009 

Borgerlig vigsel i Vimmerby kommun - arvode, avgift 
och rutiner 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att  Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Therese Jigsved, kanslijurist 

ges i uppdrag att ta fram förslag på vigselförrättare samt se 

över reglemente kring arvodering och taxa under innevarande 

mandatperiod.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) väcker ett extra ärende angående borgerlig 

vigsel i Vimmerby kommun. 

För närvarande finns enbart två stycken borgerliga vigselförrättare. Fler 

vigselförrättare behöver utses samt arvodering och taxa behöver ses över.  

 

Förslag till beslut 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att Therese Jigsved, kanslijurist och hon 

själv ges i uppdrag att ta fram förslag på vigselförrättare samt se över 

reglemente kring arvodering och taxa under innevarande mandatperiod.  

 

Beslutet skickas till 

Therese Jigsved, kanslijurist 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  

 

___________________ 

 


