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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(12) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
 
Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 18 juni 2019 kl 13:00 – 17:00 

Ajournering: 14:50 – 15:00; 16:10 – 16:15 

Beslutande Ledamöter 
Ingela Nilsson Nachtweij (C), ordförande 
Marie Nicholson (M), 1:e vice ordförande 
Helen Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
 

 

 Ersättare 
Anna Svensson (C) 
Ola Gustafsson (KD) 
Eva Berglund (S) 13:00 – 16:10 

 

Övriga närvarande § 313-333 Carolina Leijonram, kommundirektör; Michael 
Ekström, handläggare kommunstyrelseförvaltningen 

§ 316-318 Mattias Karlsson, ekonomichef; Evelina Larsson, 
ekonom 

§ 317 Håkan Ilestrand, konsult 

§ 318 Andreas Horste, ställföreträdande 
samhällsbyggnadschef; Torbjörn Bergström, fastighetschef 

§ 319 Thomas Svärd, utvecklingschef 

§ 320-321 Arvid Lindblad, hållbarhetsstrateg 

§ 321 Anders Helgée, miljö- och byggnadschef 

§ 322 Marie Halldén, HR-chef 

§ 323 Peter Karlsson (C), ordf i barn- och utbildningsnämnden; 
Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef grund- och 
särskolan; Andreas Horste, ställföreträdande samhällsbygg-
nadschef, Torbjörn Bergström, fastighetschef  

 

 

Protokolljusterare  

Justeringens plats och tid Stadshuset, Vimmerby  
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 313-333 

 Michael Ekström  

 Ordförande 

  

 Ingela Nilsson Nachtweij  

Protokolljusterare 

  

 Helen Nilsson (S)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-06-18 

Datum då anslaget sätts upp "[Datum, anslaget sätts upp]"  Datum då anslaget tas ned "[Datum, anslaget tas ned]"  

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Michael Ekström  
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 § 313 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott väljer Helen Nilsson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 4(12) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 314 Dnr 2019/000190 006 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen      

 

___________________ 
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§ 327 Dnr 2019/000326 109 

Motion om offentliga cykelpumpar (cykelpumpsstationer) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till samhällsbyggnads-

avdelningen.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om offentliga cykelpumpar 

(cykelpumpsstationer). Anneli skriver att cykeln är ett utmärkt transport-

medel, och att främja cykling bidrar till en bättre miljö och hälsa. Hon anser 

att kommunen bör installera offentliga cykelpumpar som en extra service till 

cyklisterna. Anneli menar att det uppskattas även av familjer med barnvagn 

samt av rullstolsburna människor. Placeringen bör ske där det är mest 

lämpligt utifrån cykelflödet, tillgängliga ytor och tekniska möjligheter. 

 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår kommunfullmäktige att ge i uppdrag till 

berörd nämnd att ta fram en plan var det är mest lämpligt att placera ut 

cykelpumpar med tanke på tekniska möjligheter och tillgängliga ytor. 

Anneli föreslår att cykelpumpar därefter installeras tillgängliga för 

allmänheten.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om offentliga cykelpumpar (cykelpumpstationer)  

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

      

___________________ 
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§ 328 Dnr 2019/000300 109 

Medborgarförslag om att bygga en lekpark i Rumskulla 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till samhällsbyggnads-

avdelningen.  

 

Sammanfattning 

Den som är folkbokförd i kommunen får enligt kommunallagen 8 kap 1 § 

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag. 

 

Rebecca Västerlund föreslår att kommunen bygger en lekpark i Rumskulla. 

Hon skriver att det i dagsläget inte finns någon kommunal lekpark i 

samhället. Det finns många barnfamiljer, skriver Rebecca, som skulle 

uppskatta att ha en barnanpassad miljö och/eller lekpark att mötas vid.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om att bygga en lekpark i Rumskulla 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

      

___________________ 
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§ 329 Dnr 2019/000317 109 

Medborgarförslag om cykelbana mellan Vimmerby och 
Storebro 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till samhällsbyggnads-

avdelningen.  

 

Sammanfattning 

Den som är folkbokförd i kommunen får enligt kommunallagen 8 kap 1 § 

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag. 

 

Gunilla Karlsson föreslår att en cykelbana anläggs mellan Vimmerby och 

Storebro. Hon skriver att det går mycket trafik på landsvägen, vilket skapar 

trånga och livsfarliga situationer för cyklister.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om cykelbana mellan Vimmerby och Storebro 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

      

___________________ 
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§ 330 Dnr 2019/000304 109 

Medborgarförslag om att arbetskläderna som 
personalen inom vården bär tillverkas av miljövänligt 
material 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till socialnämnden.  

 

Sammanfattning 

Den som är folkbokförd i kommunen får enligt kommunallagen 8 kap 1 § 

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag. 

 

Linn Carlsson föreslår att de arbetskläder som personalen inom vården bär 

tillverkas av miljövänligt material. Hon skriver att materialet för närvarande 

består av bomull, vilket är ett resurskrävande material. Ur hållbarhetssyn-

punkt och för en klok användning av naturens resurser föreslår Linn att 

materialet lyocell i stället används. 

 

Linn Carlsson föreslår också att det tvätteri som tvättar arbetskläderna sköter 

verksamheten på ett hållbart sätt för miljön när det gäller kemikalier, produk-

tion, avfallshantering samt användning av energi och vatten.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om att arbetskläderna som personalen inom vården bär 

tillverkas av miljövänligt material 

 
Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

      

___________________ 
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§ 331 Dnr 2019/000327 109 

Medborgarförslag om belysning av gång- och 
cykelbana samt Norregårds kvarn 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till samhällsbyggnads-

avdelningen.  

 

Sammanfattning 

Den som är folkbokförd i kommunen får enligt kommunallagen 8 kap 1 § 

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag. 

 

Inge Teodorsson föreslår att kommunen anlägger belysning utmed gång- och 

cykelvägen från infarten av Strandvägen fram till Pelarnevägen, vilket rör 

sig om en sträcka på 200 meter. Inge skriver att många känner sig otrygga på 

den mörka sträckan.  

 

Inge Teodorsson föreslår också att belysning anordnas på, eller i anslutning 

till, kulturminnet Norregårds kvarn från 1600-talet, som finns nära gång- och 

cykelvägen.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om belysning av gång- och cykelbana samt Norregårds 

kvarn 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 332 Dnr 2019/000341 109 

Medborgarförslag - kravlista för ett mer hållbart 
samhälle där både människor och miljö mår bra 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till kommunstyrelse-

förvaltningen.  

 

Sammanfattning 

Den som är folkbokförd i kommunen får enligt kommunallagen 8 kap 1 § 

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag. 

 

Ryan Babiker har lämnat en kravlista på förändringar av Vimmerby 

kommuns verksamheter för att skapa ett mer hållbart samhälle där både 

människor och miljö mår bra. Till kravlistan finns 241 underskrifter. 

 

Kraven är dessa: 

 

Vad ska ske innan 2020? 

 Alla kommunens förvaltningar, arbetsplatser och avdelningar, inklusive 

skolan, ska införa sopsortering precis som hushållen i kommunen. 

 Alla engångsartiklar av plats ska bort från kommunernas verksamheter. 

 Ekologiska bananer och ekologiskt samt kravmärkt kaffe i samtliga av 

kommunens verksamheter. Inga produkter som innehåller palmolja i 

kommunens verksamheter. 

 Ta extra betalt för engångsmuggar så att "vanliga" muggar och glas blir 

förstahandsval, i alla kommunens verksamheter. (OBS! Ska införas till 

nästa terminsstart, augusti 2019) 

 Alla lärare på Vimmerby gymnasium ska använda sig av de digitala 

hjälpmedel vi har, inga uppgifter/information ska skrivas ut på papper 

om det kan läggas upp på Google Classroom. 

 Mer närproducerad mat i skolor och äldreomsorg. Satsa på färre 

transporter. 

 Endast löste i kommunens verksamheter. Eventuellt påste som är 

tillverkat av papper och det ska då finnas möjlighet till kompostering 

samt att dessa påsar inte får innehålla hättklamrar gjorda av metall. 
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 Installera vattenstationer där alla på gymnasiet kan fylla på sina 

vattenflaskor. Man ska få en vattenflaska när man börjar ettan. Detta är 

för att man ska slippa behöva köpa vatten eller annan dryck och därmed 

minska konsumtion, minska plastanvändningen och för hälsoskäl. 

 

Vad ska ske innan 2022?  

 Sopsortering ska finnas tillgänglig på allmänna platser där mycket folk 

vistas. Centrum, resecentrum och idrottsanläggningar. 

 Plastfria och pappersfria skolor i Vimmerby kommun. (Pappersfritt 

gäller främst gymnasiet då eleverna har datorer) 

 Vimmerby kommun ska inte finansiera flygresor inom Sverige, inte 

heller flygresor till utlandet som går att ersätta med tåg/buss. 

 Svensktillverkat ska vara förstahandsvalet vid alla matinköp i 

kommunens verksamheter. 

 Appen "Mitt Käk" ska införas i kommunens skolmatsalar.  

 Cyklar ska finnas att låna på gymnasiet när man ska iväg en kortare 

sträcka för skolans räkning. 

 Solceller ska installeras på gymnasiets tak. 

 En pedagogisk lärmiljö utomhus ska finnas på alla skolor. 

 

Vad ska ske inom loppet av fem till tio år? 

 - Alla kommunens bilar ska gå på el eller biogas och laddningsstolpar 

ska finnas på kommunens parkeringar. 

 - Alla kommunens byggnader ska ha installerat solceller på taken. 

 

Ryan Babiker skriver att dessa krav ska genomföras inom den satta 

tidsramen och påskrift är bindande oavsett om kommunstyrelsen byts ut vid 

kommande val. Redovisning av genomförda krav ska ske på 

kommunfullmäktiges sammanträden och skrivas ut på Vimmerby kommuns 

hemsida.  

 
Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - kravlista för ett mer hållbart samhälle där både 

människor och miljö mår bra 

 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen      

___________________  
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§ 333 Dnr 2019/000020 101 

Inbjudningar till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om deltagande i följande kurser, 

konferenser etc: 

1. Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Helen Nilsson (S) deltar i PRO:s Kalmar län 
kommunkurs den 13 aug i Vimmerby 

2. Niklas Gustafsson (M) deltar ev i PwC:s kurs Sammanträdesteknik för ordföranden och 
presidier den 24 sep i Stockholm 

3. Niklas Gustafsson (M) och Lennart Nygren (S) deltar i Joniskis Town Festival den 6 juli i 
Joniskis, Litauen 

4. Ingela Nilsson Nachtweij (C) deltar SKL:s Jubileumsmiddag för att fira 100 år av allmän 
rösträtt den 18 sep i Stockholms stadshus 

      

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Helen Nilsson (S) 

Niklas Gustafsson (M) 

Lennart Nygren (S)      

 

___________________ 

 


