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 § 208 Dnr 2017/000500 109 

Motion om kameraövervakning i Vimmerby 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionens första 

attsats och avslå andra attsatsen mot bakgrund av det samråd som skett med 

polisen.  

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (Sd) med flera yrkar i sin motion på 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.  

Motionen har remitterats till Vimmerby handel, Vimmerby 

fastighetsägarklubb, Räddningstjänsten samt till Polisen för yttrande.  

Vimmerby handel svarar kort att man ställer sig positiva till 

kameraövervakning i Vimmerby centrum. 

 

Med utgångspunkt från polismyndighetens yttrande samt att brottsligheten i 

Vimmerby är förhållandevis liten bör motionen om kameraövervakning 

avslås. 

 

Under dagens sammanträde medverkar Håkan Karlsson, kommunpolis, 

Anders Degerman, kultur- och fritidsförvaltningen samt Joakim Svensson, 

samhällsbyggnadsplaneringen för att informera och diskutera 

förutsättningarna för övervakningskameror.  

 

Håkan Karlsson, kommunpolis, menar att övervakningskamera är en 

överdrift i hur mycket det kan hindra brott. 

Vissa butiker har installerat övervakningskameror i sina butiker. Den totala 

brottsligheten i centrum området 2018 är det 71 anmälda brott. I kommunen 

är det 1700 brott per år.  

13 anmälda skadegörelse. Håkan ser inte heller att våldsbrott kan hämmas av 

de föreslagna övervakningskamerorna. Vimmerby har inte den kriminaliteten 
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som kan legitimera att använda sig av övervakningskameror i offentliga 

miljöer.  

 

Anders Degerman, kultur- och fritidsförvaltningen, har granskat statistik från 

Stockholm och ser inte heller där att kameror verkar minska antalet brott. 

Inte heller har kamerorna lett till att fler brott klaras upp. I Karlskrona kände 

sig 40 procent tryggare av kameror i krogmiljö. Vissa kände sig mer otrygga 

med kameror.  

 

Erik Paulson (C) yrkar bifall på motionens första attsats då ett samråd med 

polisen nu genomfört.  

 

Erik Paulson (C) yrkar avslag på attsats två. 

 

Tomas Peterson (M) yrkar bifall på motionen i sin helhet.  

 

Ordförande ställer sig bakom Erik Paulsons (C) yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller första attsatsen och avslår andra attsatsen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen om 

kameraövervakning i Vimmerby, då polisen inte anser brottsligheten vara så 

omfattande att det motiverar kameraövervakning.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson m fl, Id 58704  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 § 225 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2018-01-16 § 4 

”Kort om Kameraövervakning” Brottsförebyggande rådets skrift 2009 

Yttrande från Polisen, Håkan Karlsson Id 60880 

Yttrande från Vimmerby Handel, Håkan Rosin, Id 60882 

Yttrande från Vimmerby Fastighetsklubb Id 61088 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 209 Dnr 2017/000327 109 

Medborgarförslag om övervakningskameror i hela 
centrum i Vimmerby 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

om kameraövervakning i Vimmerby, då polisen inte anser brottsligheten 

vara så omfattande att det motiverar kameraövervakning.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har lämnats in av Johan Qvarnström angående 

övervakningskameror. Johan Qvarnström föreslår att Vimmerby ska ha 

övervakningskameror i hela centrum för att motverka kriminalitet, sabotage 

och vandalisering. Han skriver att det skulle få inflyttning till Vimmerby och 

ge ett tryggare samhälle om Vimmerby hade kameraövervakning. 

Medborgarförslaget har sänts till Vimmerby handel, Vimmerby 

fastighetsägarklubb samt till Polisen för yttrande.  

Vimmerby handel svarar kort att man ställer sig positiva till 

kameraövervakning i Vimmerby centrum. 

 

Under dagens sammanträde medverkar Håkan Karlsson, kommunpolis, 

Anders Degerman, kultur- och fritidsförvaltningen samt Joakim Svensson, 

samhällsbyggnadsplaneringen för att informera och diskutera 

förutsättningarna för övervakningskameror.  

 

Håkan Karlsson, kommunpolis, menar att övervakningskamera är en 

överdrift i hur mycket det kan hindra brott. 

Vissa butiker har installerat övervakningskameror i sina butiker. Den totala 

brottsligheten i centrum området 2018 är det 71 anmälda brott. I kommunen 

är det 1700 brott per år.  

13 anmälda skadegörelse. Håkan ser inte heller att våldsbrott kan hämmas av 

de föreslagna övervakningskamerorna. Vimmerby har inte den kriminaliteten 

som kan legitimera att använda sig av övervakningskameror i offentliga 

miljöer.  
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Anders Degerman, kultur- och fritidsförvaltningen, har granskat statistik från 

Stockholm och ser inte heller där att kameror verkar minska antalet brott. 

Inte heller har kamerorna lett till att fler brott klaras upp. I Karlskrona kände 

sig 40 procent tryggare av kameror i krogmiljö. Vissa kände sig mer otrygga 

med kameror.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen om 

kameraövervakning i Vimmerby, då polisen inte anser brottsligheten vara så 

omfattande att det motiverar kameraövervakning.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Johan Qvarnström, Id 57292  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 152  

Kommunstyrelsens beslut 2017-08-22 § 203 

”Kort om Kameraövervakning” Brottsförebyggande rådets skrift 2009 

Yttrande från Polisen, Håkan Karlsson Id 60880 

Yttrande från Vimmerby Handel, Id 60882 

Yttrande från Vimmerby Fastighetsklubb Id 61088 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 210 Dnr 2018/000405 00 

Kostpolicy 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna. 

Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Sofia Andersson, kostchef, och Andreas Horste, gatuchef, medverkar på 

dagens sammanträde för att informera om arbetet med måltidspolicyn för 

Vimmerby kommun.  

 

Man har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram 

policyn, och alla kommunala verksamheter som serverar och hanterar 

måltider berörs.  

I fokus står bland annat säker kvalité och hållbarhet, samt att maten ska 

tillagas från grunden så långt det är möjligt.  

 

Sofia Andersson, kostchef, kommer att skicka ut policyn till övriga nämnder 

för synpunkter.  

___________________ 
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§ 211 Dnr 2018/000380 519 

Biogasmack Vimmerby - Informationspunkt 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet uppdrar samhällsbyggnadsavdelningen att ta fram 

avtalsförslag att presentera för kommunstyrelsen med Tobo 

Solutions/Hagelsrums Biogas och Holmströms Bil avseende Gäddan 8 och 

del av Vimmerby 3:3.  

 

Sammanfattning 

Andreas Horste, gatuchef, Tomas Svärd, utvecklingschef, Sara Dolk, 

stadsarkitekt och Arvid Lindblad, hållbarhetsstrategi, medverkar på dagens 

sammanträde för att delta i diskussionerna kring en biogasmack i Vimmerby.  

 

Fortsättningsinformation kring biogasmack. Miljö- och 

byggnadsförvaltningen samt samhällsbyggnadsavdelningen har kollat på de 

aktuella förslaget och först diskussion med aktuella aktörer. 

Samhällsbyggnadsavdelningen ser inga fysiska hinder vid den tänkta platsen. 

Sara Dolk, stadsarkitekt, menar att alla skyddsavstånd går att säkra vid denna 

plats, Gäddan 8. 

 

Arvid Lindblad, hållbarhetsstrateg, menar att Vimmerby får goda 

förutsättningar att klara sina miljömål med en biogasmack i kommunen. 

Thomas Svärd, utvecklingschef, har varit i kontakt med företag som ställt sig 

positiva till macken.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 212 Dnr 2018/000390 00 

Detaljplan Lundgatan/Prästgårdsgatan samt 
Blåsekulleparken 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna. 

Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Andreas Horste, gatuchef, Tomas Svärd, utvecklingschef, Sara Dolk, 

stadsarkitekt och Bo Palmer, projektledare näringslivsenheten, medverkar på 

dagens sammanträde för att informera om arbetet med detaljplan kring 

Lundgatan Prästgårdsgatan samt Blåsekulleparken.  

 

Sara Dolk, stadsarkitekt, och Andreas Horste, gatuchef, informerar om 

intresse av byggnation vid Blåsekulleparken. Området är dock i vilande 

läget. 

 

Bo Palmer, projektledare näringslivsenheten, informerar om intresse av 

byggnation vid Lundgatan/Prästgårdsgatan. Området är ännu inte 

detaljplanelagt. 

 

Ärendet återkommer på arbetsutskottets möte 25 september.  

___________________ 
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§ 213 Dnr 2018/000399 00 

Gullringens Simhall ekonomiska förening 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet uppdrar åt utvecklingsavdelningen att söka en alternativ 

lösning på föreningens ekonomiska behov samt övriga problem att redovisa 

för arbetsutskottet.  

Sammanfattning 

Tomas Svärd, utvecklingschef, och Anton Palmer, fritidssamordnare, 

redogör för diskussioner de haft med Gullringens Simhall Ekonomiska 

Förening.  

 

Föreningen har stora investeringsbehov och problem med bland annat 

bemanning.  

Föreningen önskar ett bidrag på cirka 1 500 000 kronor för bland annat 

ventilationssystem, eller att kommunen tar över verksamheten och 

ägandeskapet av simhallen.  

 

Kommunen är mån om simhallen, där bland annat skolornas 

simundervisning bedrivs.  

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 214 Dnr 2018/000395 00 

Samarbete Jönköping 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna. 

Ärendet leder inte till något beslut.  

Sammanfattning 

Stefan Larsson, räddningschef, Andreas Horste, gatuchef, och Ola Ståhlgren, 

inre befäl räddningstjänsten, medverkar. 

 

Stefan redogör för den statliga utredningen En effektivare kommunal 

räddningstjänst. 

Utredningen föreslår att kommunerna får en utökad skyldighet att samverka 

med andra kommuner vid mer omfattande räddningsinsatser.  

 

Utredningen föreslår vidare att det råder frihet för kommunerna att själva 

välja väg för samverkan. Stefan redogör för RäddSamF, ett samverkansorgan 

inom räddningstjänsten, med många medlemmar idag i såväl Småland som 

Östergötland. Syftet med RäddsamF är att få stordriftsfördelar.  

 

Carolina Lejonram, kommundirektör, menar att man bör specificera olika 

fördelar och nackdelar med att Vimmerby ska ingå i organisationen 

RäddSamF. 

 

Stefan återkommer till arbetsutskottet 25 september med specificerade för 

och nackdelar.  

___________________ 
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§ 215 Dnr 2015/000492 109 

Motion om framtagande av policy mot 
främlingsfientlighet och handlingsplan för att värna 
demokratin mot våldsbejakande extremism 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att Policy mot främlingsfientlighet och Handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism ska antas, ska införas och ska vara gällande i hela 

kommunkoncernen i Vimmerby kommun från och med 2018-11-01.  

 

Sammanfattning 

Policy mot främlingsfientlighet syftar till hur kommunen ska ta avstånd från 

alla former av rasism, främlingsfientlighet eller andra former av kränkningar.  

”Vimmerby kommun ska aktivt verka mot våldsbejakande extremism. 

Ansvaret för att leda och samordna kommunens förebyggande arbete mot 

våldsbejakande extremism ligger under kommunstyrelseförvaltningen hos 

funktionerna säkerhetssamordnare och brottsförebyggande samordnare. 

Säkerhetssamordnaren är lokal kontaktperson mot den Nationella 

samordnaren mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen uppdateras en 

gång per mandatperiod.” 

”Alla som bor, arbetar eller besöker Vimmerby kommun ska känna sig 

trygga, välkomna och delaktiga i samhället. Ingen ska behöva känna av 

utanförskap på grund av attityder som rasism och främlingsfientlighet. Alla 

människors lika värda är grunden för vårt samhälle och olikheter ska ses som 

en tillgång.”  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att policy mot 

främlingsfientlighet och Handlingsplan mot våldsbejakande extremism ska 

antas, ska införas och ska vara gällande i hela kommunkoncernen i 

Vimmerby kommun från och med 2018-11-01 

Beslutsunderlag 

Id 62408 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 
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Id 62409 Policy mot främlingsfientlighet 

Id 62410 Policy mot främlingsfientlighet och handlingsplan mot 

våldsbejakande extremism 

Protokollsutdrag 2017-06-19 § 135 Motion om framtagande av policy mot 

främlings-fientlighet och handlingsplan för att värna demokratin mot 

våldsbejakande extremism 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 216 Dnr 2018/000371 519 

Framtid Campus 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna. 

Ärendet leder inte till något beslut.  

Sammanfattning 

Carolina Lejonram, kommundirektör, informerar om samtal med övriga 

kommunchefer i Hultsfred och Kalmar. Man anser från ett 

tjänstemannaperspektiv att Campus är en viktig fråga. Man har höga 

ambitioner och höga mål med projektet, och ser behovet av att sammarbeta i 

norra Kalmar län. Carolina menar att det är en förhållandevis låg investering 

i förhållande till den nytta som Campus kan ge kommunen.  

 

___________________ 
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§ 217 Dnr 2018/000180 109 

Motion om ursprungsmärkning på matsedeln 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet till 

samhällsbyggnadsavdelningen för att formulera ett konkret förslag till bifall 

eller avslag på motionens alla attsatser.  

Sammanfattning 

Motion har lämnats in av Anneli Jakobsson (SD) om ursprungsmärkning på 

matsedeln. 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens 

matsedlar blir ursprungsmärkta och att matsedlarna inom kommunen 

redovisar matens näringsinnehåll och miljöpåverkan på enklast möjliga sätt 

samt att se till att allt kött som köps in och serveras lever upp till de svenska 

djurskyddslagarna vad gäller hållning och slaktmetod av djuren samt fisk 

som köps in uppfyller kriterierna för MSC eller KRAV-märkning. 

 

Kommunens kostverksamhet arbetar medvetet idag för att förbättra sin 

verksamhet. Delar av frågorna som lyfts i denna motion är redan fungerande 

rutiner, andra är planerade eller på väg att slutföras. Det finns även frågor 

som i dagsläget har vi inte möjlighet att leva upp till.  

Ursprungsmärkning för alla ingående komponenter i matsedlar är i dagsläget 

inte möjligt. Matsedlarna görs centralt lång tid innan tillagning sker. Inköp 

av råvaror enligt tidigare gjorda och kontrollerade matsedlar sker på 

respektive köksenhet innan tillagning vilket innebär att ursprungsmärkning 

på matsedel kan bli felaktig.  

Vimmerby kommunen genom sin kost verksamhet följer vid upphandling av 

kött och andra matvaror upphandlingsmyndighetens krav. Kraven vid 

upphandling av kött tar hänsyn till djurskyddslagarna vad det gäller 

djurhållning och slaktmetod.  

Fisk som köps in upphandlas enligt upphandlingsmyndighetens fisklista och 

inköp görs efter rekommendationen Bra och MSC. 

Det finns idag information om gällande upphandlingskriterier i en del av 

kommunens matsalar och avsikten är att respektive information ska finnas i 

alla matsalar och det kommer att genomföras inom kort.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

Att kostenheten arbetar för att två gånger per år redovisa för 

kommunstyrelsen matsedlars näringsinnehåll och miljöpåverkan. Det 

kommer att göras framför allt för skolmaten som är lagkrav på 

 

Att inte ursprungsmärka matsedlar 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 60326  

Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26 § 60 

Id 61318 Svar på motion om ursprungsmärkning på matsedel 2018-05-17 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 218 Dnr 2018/000234 109 

Motion - Öppna restaurangskolan för kurser riktade till 
vuxna 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

bifalla barn- och utbildningens förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Micael Glennfalk (M) har väckt en motion om att se över möjligheten att 

arrangera utbildningar, riktade primärt till invandrargrupper, i 

restaurangskolans lokaler med start hösten 2018. Kommunfullmäktige 

hanterade motionen vid sammanträdet 2018-04-23, KF § 81, och beslutade 

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning och 

framtagande av förslag till beslut. 

Förvaltningens bedömning 

Att arrangera utbildning för vuxna och blandgrupper med elever från 

ungdomsgymnasiet har restaurang- och livsmedelsprogrammet tidigare 

erfarenhet av. Utbildning riktade till vuxna på restaurang- och 

livsmedelsprogrammet har erbjudits tidigare. Under ett antal år studerade 

vuxengrupper på restaurang- och livsmedelsprogrammet med goda resultat 

för de inblandade. Liknande utbildningar kan starta med relativt kort 

planeringstid, lite olika beroende på vilket alternativ som blir aktuellt. 

Därutöver har arbetet med att göra en förnyad ansökan att starta en YH-

utbildning inom gastronomi och värdskap påbörjats. En kartläggning av 

vilka yrkeserfarenheter studerande på SFI har är genomförd i samband med 

att personerna tas emot på Lärcenter. Den visar att det finns ett antal 

personer som har arbetat inom restaurangbranschen som nu läser svenska 

och som troligen relativt snabbt skulle kunna komplettera sina studier så att 

de blir anställningsbara. 

Förvaltningen har tre alternativ till upplägg med beräknad kostnad för 

vuxenutbildning inom restaurang- och livsmedel och bedöms i nuläget vara 

genomförbara 

Till läsåret 2018/19 börjar sex vuxenstuderande elever på restaurang- och 

livsmedelsprogrammet inom den ordinarie gymnasieutbildningen.  
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Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad utifrån 

motionärens förslag att snabbt se över möjligheten att arrangera utbildningar, 

riktade primärt till invandrargrupper, i restaurangskolans lokaler med start 

hösten 2018.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, id 23862 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, KF § 81, id 23742 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 219 Dnr 2018/000008 000 

Kommundirektören informerar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna. 

Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Carolina Lejonram, kommundirektör, informerar om  

 

– Rekryteringen av ny barn- och utbildningschef. 

 

– Personalförändringar på kommunstyrelseförvaltningen.  

 

– Upprättandet av flera samverkansgrupper bland annat inom 

arbetsmarknadsfrågor och brottförebyggande. Mer information kommer att 

komma för kännedom för kommunstyrelsen.  

 

– Räddningschef kommer att bli säkerhetsskyddschef, en befattning som det 

är krav på ska finnas. Mer information kommer att komma till 

kommunstyrelsen.  

 

– VKF har gett Carolina ett uppdrag att ta fram en handlingsplan på 

koncernnivå samt respektive bolag.   

 

– Information från fastighetsavdelningen.  

 

– Tre parallella externa granskningar inom organisationen. Genomförs under 

hösten så vidare diskussioner kommer att föras kring resultatet.  

___________________ 
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§ 220 Dnr 2014/000151 109 

Motion - Vimmerby behöver ett träbyggnadsprogram 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar återremittera motionen till 

samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

Sammanfattning 

Motionären lyfter fram fördelarna med träbyggnationer i våra trakter såväl 

som miljömedveten satsning som för att bevara och främja ett industriellt trä 

byggande. Motionären föreslår att träbyggnadsprogrammet ska ta upp frågor 

som dialog med byggherrar, arkitekter, entreprenörer och forskare för att 

utveckla det industriella träbyggandet.  

Motionären föreslår att Vimmerby kommun ska besluta om att kommunen 

företrädesvis ska anvisa mark, ger bygglov och själv bygger i trä. Att 

Vimmerby kommun ska ta fram ett träbyggnadsprogram för att stimulera ett 

ökande av det industriella byggandet av bostäder i trä.  

 

Bakgrund 

Sverige är förebild just vad gäller våra erfarenheter av storskaligt byggande i 

trä. I Sverige byggs idag nya höghus av trä och träbyggandets volym växer. 

Miljöhänsyn i byggbranschen är ett prioriterat område för regeringen. 

Frågan är högaktuell på regeringsnivå och i riksdagen. Näringsdepartementet 

för dialog om träbyggnationer med berörda aktörer, såsom byggherrar, 

skogsindustrin, kommuner och myndigheter. Boverket fick i uppdrag av 

regeringen att se över regelverket för att underlätta byggandet av 

standardiserade bostäder, i exempelvis trä. 

I dag finns det flera företag, organisationer, myndigheter och forskningsråd 

samt tekniska högskolor och universitet som aktivt satsar på att utveckla 

trähusbyggnationer och på olika sätt arbetar med sådana frågor.  

Aktuell situation 

De byggnationer som utförs nu och de byggnationer som är färdigställda 

under de senaste åren i Vimmerby kommun såväl i kommunens regi som i 

privat regi är endast i mycket begränsad omfattning byggda i annat material 

än trä.  



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 21(23) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Bedömning 

Vimmerby kommun anser att det pågår på riksnivå väldigt mycket arbeta för 

att utveckla och främja byggnation av hus i industriell skala. 

Vimmerby kommun genom sitt program Vackra Vimmerby och genom 

upphandlingarna kommunen gör uppfyller redan de resultaten som 

motionären efterfrågar.  

Bedömningen är att Vimmerby kommun inte behöver satsa resurser för att ta 

fram ett eget träbyggnadsprogram.  

 

Erik Paulson (C) yrkar återremittering och menar att 

samhällsbyggnadsavdelningen bör se över kostnaderna av att ta fram ett 

träbyggnadsprogram.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen mot 

bakgrunden att Vimmerby kommun arbetar med och bygger utifrån de 

möjligheter och potential som träbyggnationer erbjuder genom 

upphandlingar och det antagna programmet Vackra Vimmerby.  

Beslutsunderlag 

Motion - Vimmerby behöver ett träbyggnadsprogram 

Id 62412 Träbyggnadsprogram 2018-09-03 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 221 Dnr 2018/000414 00 

Inbjudan Aleris/Näckrosen 

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) föreslår att kommunstyrelsen bjuder in 

representanter från Aleris för att diskutera planerna kring Nybbletomten.  

 

 

Ärendet utgår och tas upp vid nästa arbetsutskottssammanträde 25 

september.  

___________________ 
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§ 222 Dnr 2018/000415 00 

Presentation av arbetet kring tabell över sammanträden 
för ordföringar 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet ska beredas av presidieberedningen.  

 

Sammanfattning 

Helen Nilsson (S) yrkar att arbetsutskottet skickar vidare frågan till 

presidieberedningen.  

 

Beslutet skickas till 

Presidieberedningen 

 

___________________ 

 


