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 § 90 Dnr 2020/000003 004 

Val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Emily Palenzuela (S) att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 91 Dnr 2020/000004 101 

Meddelanden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Fullmäktiges presidiums beslut om remittering av motionen om information 

om skyddsrum blev inte tillgängligt i ledamöternas surfplattor. Ordförande 

Leif Larsson (C) informerar idag fullmäktige om att beslutet blev att 

motionen får ställas, och att den överlämnas till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Beslutsunderlag 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Rapportering av förekomsten av inte verkställda beslut enligt SoL och LSS 

till IVO, kv 2 år 2020 

Rapport- Granskning av kommunstyrelsens utskott 

Missiv - Granskning av kommunstyrelsens utskott 

Skrivelse - Remittering av medborgarförslag om en blocköverskridande 

överenskommelse om bredband i hela kommunen 

Medborgarförslag om att sätta Vimmerby kommun i centrum och få till en 

blocköverskridande överenskommelse rörande bredband i hela kommunen 

Skrivelse - Remittering av motion om säkrare skolskjutsar 

Motion om säkrare skolskjutsar 

Skrivelse - Remittering av motion om micromötesplatser 

Motion om micromötesplatser 

Skrivelse - Remittering av motion om lekredskap för funktionshindrade barn 

Motion om lekredskap för funktionshindrade barn 

Skrivelse - Motion angående information om blodgivning 

Motion angående information om blodgivning 

Protokollsutdrag 2020-03-17 KS § 100 
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Tjänsteskrivelse 2020-02-07, barn- och utbildningsförvaltningen, 

Ekonomiskt underlag för att kunna uppnå Skolverkets riktmärke om mindre 

barngrupper i förskolan 

Beslut att remittera motion om hastighetssänkning i Storebro 

Motion om hastighetssänkning i Storebro 

Beslut att remittera motion angående information om skyddsrum 

Motion angående information om skyddsrum 

 

___________________ 
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§ 92 Dnr 2020/000005 101 

Ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger ledamöternas frågestund till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson /SD) ställer en fråga till ordföranden för Vimarhem AB, 

Magnus Danlid (C), om multiarenan i Storebro: "Alla barn har rätt till lek 

och vila enligt barnkonventionen men är den nya multiarenan i Storebro 

anpassad till barn och ungdomar med någon form av funktionshinder?" 

 

Magnus Danlid (C) svarar att Vimarhem AB följt reglerna för upphandling 

och bygglov, och kvalitetssäkrat arbetet. Boverket har varit med i processen 

och den är planerad, projekterad och finansierad. Fokus har varit en 

samlingsplats för hela samhället att nyttja. 

 

Vimarhem AB anser att anläggningen är anpassad för barn och unga med 

funktionshinder, utifrån att Boverket varit med och det är en standard-

anläggning.  

 

Beslutsunderlag 

Fråga till Magnus Danlid, Vimarhem om multiarenan, Storebro, Vimmerby 

18/8 -20 

 

___________________ 
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§ 93 Dnr 2020/000463 106 

Kommunalförbundet ITSAM och dess uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen om Kommunalförbundet ITSAM 

till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet ITSAM:s förbundsdirektör Mattias Robertsson Bly 

informerar fullmäktiges ledamöter om förbundet. 

 

Mattias Robertsson Bly ger en historisk återblick om kommunal samverkan. 

Han berättar om syftet med kommunal samverkan och sammanfattar dess 

regler. Han berättar om ITSAM:s uppdrag, som framgår av ITSAM-avtalet, 

budget, verksamhetsplan, hyresavtal, kalkyler och avtal med tredje part. 

 

ITSAM:s avsikt är att stärka målstyrningen. Mattias Robertsson Bly talar om 

samspelet mellan nivåerna i organisationen, och beskriver hur utvecklings-

frågorna drivs. Han uppskattar att Vimmerby kommun har en inriktning att 

driva digitaliseringsfrågorna. Mattias Robertsson Bly säger att digitalisering 

egentligen är klassisk verksamhetsutveckling, skillnaden är bara att vi numer 

har en digital komponent, men den styrs av verksamheten. Han betonar att 

rutiner behöver tas fram kombinerat med den digitala utvecklingen. Det 

gäller till exempel för vad man ska göra när tekniken inte fungerar, eller hur 

stor bemanning behöver vara för att klara uppgifterna så som de hanteras 

med den nya tekniken. 

 

Mattias Robertsson Bly berättar vidare om de effekter som coronaviruset 

haft på den digitala utvecklingen, genom de anpassningar som behövts för 

digitalt deltagande på t ex möten och utbildningar. 

 

På senare tid har ITSAM haft en tydlig minskning av antalet ärenden, vilket 

ses som att tekniken i högre grad fungerar som avsett. ITSAM har haft 

lättare att rekrytera personal efter flytten från Kisa till Mjärdevi i Linköping. 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 9(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Vad om i övrigt är aktuellt är en uppstart av nytt HR-system.  

 

Därutöver ska verksamheten Tjänsteman i beredskap utvidgas. Den finns 

idag för socialtjänsten, men ska i oktober utökas till en bredare dygnet runt-

beredskap. Orsaken är att man på ITSAM ser att driftstörningar riskerar att 

få allvarliga konsekvenser för många verksamheter. Det gäller beredskap, 

inte jour, då antalet ärenden ändå är begränsat. 

 

Fullmäktiges ledamöter diskuterar informationen.  

 

 

Deltagande i debatten 

Magnus Danlid (C) 

Helen Nilsson (S)  

 

Beslutsunderlag 

Presentation om kommunal samverkan, Direktionsmöte 200820 

 

___________________ 
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§ 94 Dnr 2020/000462 042 

Kommunens ekonomiska läge 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen om kommunens ekonomiska läge 

till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram sammanfattar den utbildningsdag som 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, hade för kommunledningen den 26 

augusti om kommunens ekonomi. 

 

Carolina Leijonram säger att statistiken visar att kommunens skattesats är 

förhållandevis hög, samt att invånarantalet har minskat. Investeringarna har 

mattats av och vi har amorterat enligt plan. Kommunen lånar upp och har 

förhållandevis stora investeringsbehov framöver. 

 

Den sammanfattning som SKR gjort angående vår kommun visar att vi haft 

ett bra resultat de flesta åren, en positiv utveckling av soliditeten, men att vi 

haft ett underliggande underskott i verksamheterna. Avkastningen på 

pensionerna har bidragit starkt till resultatet år 2019. 

 

Standardkostnaden, som är ett modellberäknat mått för kommunerna, visar 

att Vimmerby kommun har 22 mnkr, 3 %, högre kostnad än det måttet.  

 

En sammanfattning på aggregerad nivå säger följande: 

- Relativt goda resultat inom äldreomsorgen sett till förutsättningar. 

- Ökande kostnader per brukare inom särskilt boende. 

- Flyktingverksamheten har vägt upp underskott 

- BoU har genomgående haft höga kostnader 

- Låga kostnader för ekonomiskt bistånd, trots tuffa förutsättningar. 

 

Situationen framöver bedöms som mycket osäker. Kommunen behöver göra 

effektiviseringar. Det kommer att behövas stora investeringar framöver, 

resultatnivån är därför viktig.  
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Beslutsunderlag 

Styrning & ledning, presentation från SKR 2020-04-07 

Analysgruppens presentation angående kommunens skattesats, demografi, 

resultaträkning, investeringar, verksamheter samt framtidsanalys 

Tjänsteskrivelse 2020-08-14, Beredning för budget 2021 – andra halvåret 

2020  

Preliminär fördelning till kommuner och regioner för 2021, aviserat den 7 

september 

 

___________________ 
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§ 95 Dnr 2020/000266 042 

Budgetuppföljning per 30 april 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättad budgetuppföljning per 2020-04-30.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har sammanställt 

kommunkoncernens delårsrapport per 2020-04-30.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-06-30 KS § 277 

Budgetuppföljning April 2020, Vimmerby kommun 

Delårsrapport januari-april 2020, Vimarhem AB 

Delårsrapport januari-april 2020, Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 96 Dnr 2018/000381 999 

Förslag till policy för hållbarhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar upprättad policy för hållbarhet som styrdokument 

att gälla för Vimmerby kommunkoncern.  

 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för 

hållbar utveckling. Av policyn framgår att den ska vägleda till klimat-

neutralitet, och minimera vårt gemensamma avtryck på vår jord genom 

fossilbränslefria och energisnåla förhållningssätt. Vidare framgår att 

kommunens strävan är ett tryggt och säkert samhälle som tar lokal och 

global hänsyn till människor och miljö. 

 

Genom att anta hållbarhetspolicyn, ställer sig kommunen också bakom 

Region Kalmar läns Handlingsprogram för en fossilbränslefri region, 

Regional Klimat- och energistrategi för Kalmar län 2019-2023, Agenda 2030 

samt globala mål för hållbar utveckling enligt FN år 2015.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-06-30 KS § 290 

Policy för hållbar utveckling, miljö- och byggnadsförvaltningen 2020-05-12 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunkoncernens nämnder och styrelser 

 

___________________ 
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§ 97 Dnr 2020/000335 00 

Klimatkompensation för tjänsteresor 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige häver fullmäktiges beslut år 2015, § 69, med 

hänvisning till beslutet vid dagens sammanträde att anta Policy för 

hållbarhet.  

 

Reservationer 

Lars Johansson (V), Pia Young (V) och Jacob Kant (V) reserverar sig mot 

beslutet.  

 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges beslut år 2015, § 69, dnr 2012/246, Id 47443, 

ska Vimmerby kommuns transporter och resor med personfordon 

kompenseras med 2 % av total bränslekostnad per år samt 2 % av 

reseersättningen när privat fordon använts i tjänst. Kompensationen placeras 

i särskilt avsatta medel i budgeten.  

 

Klimatkompensationens syfte var att driva verksamheternas vilja att skifta 

till fossilfria bränslen. Den fonderade summan skulle årligen utlysas till 

förmån för åtgärder och insatser för miljö- och klimatsatsningar. 

 

Kommunstyrelsen föreslår nu att beslutet om klimatkompensation hävs. 

Orsaken är att kompensationen bedöms vara uddlös och komplicerad, och att 

hållbarhetspolicyn kan ge större effekter. Kommunen planerar bland annat 

att ställa om sin fordonsflotta till bilar som drivs med biogas.  

 

 

Förslag till beslut 

Lars Johansson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, dvs yrkar på 

att behålla klimatkompensationen. 

Marie Nicholson (M) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Deltagande i debatten 
Jacob Käll (C)  

 

Beslutsgång 

Ordföranden säger: Under överläggningen har yrkats bifall till 

kommunstyrelsens förslag att häva beslut år 2015 om klimatkompensation 

för tjänsteresor. Därutöver har Lars Johansson (V) yrkat avslag på 

kommunstyrelsens förslag, och att vi ska behålla beslutet från år 2015. 

 

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra, och finner 

kommunstyrelsens förslag bifallet.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-06-30, KS § 289 

 

Beslutet skickas till 

Kommunkoncernens nämnder och styrelser 

 

___________________ 
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§ 98 Dnr 2020/000374 10 

Sydarkiveras årsredovisning och ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i 

kommunalförbundet Sydarkivera för verksamhetsåret 2019.  

 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Sydarkivera lämnar årsredovisning samt revisorernas 

utredning till medlemskommunerna för ställningstagande i frågan om 

ansvarsfrihet för förbundet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att ansvarsfrihet ska beviljas.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-09-01, KS § 327 

Sammanträdesprotokoll, förbundsfullmäktige Sydarkivera, 2020-06-12 

Sammanträdesprotokoll, förbundsfullmäktige Sydarkivera, 2020-03-06 

Granskning av årsredovisning 2019 Sydarkivera, revisionsrapport PWC 

Sydarkivera Årsredovisning 2019, 2020-02-24 

Revisionsberättelse år 2019, revisorerna i Kommunalförbundet Sydarkivera, 

2020-03-18 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 17(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 2018/000181 000 

Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunens representanter i styrelsen för Stiftelsen för bevarandet av Astrid 

Lindgrens gärning ska erhålla ett årligt arvode på 30 000 kr. 

 

Då kommunens ledamot är arvoderad enligt principen om ”all inclusive” 

utgår inget extra arvode. 

 

 

Sammanfattning 

Av kommunstyrelsens beslut i ärendet framgår att nuvarande ordning är att 

Vimmerby kommun utser två ledamöter till styrelsen för Stiftelsen för 

bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Kommunstyrelsen lämnar förslag 

på arvodesregler för ledamöterna.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-06-30, KS § 291 

 

Beslutet skickas till 

Kommunens representanter i styrelsen för Stiftelsen för bevarandet av Astrid 

Lindgrens gärning 

 

___________________ 
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§ 100 Dnr 2020/000428 29 

Nyproduktion av bostäder på fastigheten Uven 7 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig positivt till att Vimarhem AB går vidare med 

nyproduktion av bostäder enligt upprättad beskrivning från Vimarhem AB. 

 

Kommunfullmäktige ger Vimarhem AB i uppdrag att utreda en uppskrivning 

av sitt bestånd. Om möjligt genomförs en uppskrivning motsvarande den 

nedskrivning som kommer att behövas av det bokförda värdet på Uven 7. 

Utredningen ska utföras i samråd med Vimmerby kommun Förvaltnings AB. 

 

Byggnadernas yttre bör utformas i samråd med Bevara Vimmerby.  

 

Sammanfattning 

Av ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse framgår följande. 

 

"Vimarhem AB var långt framme i planerna på en byggnation av Kv. 

Pistolsmeden med 27 lägenheter samt 6 lägenheter i gruppbostad. Detta 

projekt avbröts. 

 

Vimarhem AB avser nu att nyproducera ca 30 lägenheter på KV. Uven 7. En 

grov kalkyl visar att produktionskostnaderna, efter avdrag av statligt 

investeringsstöd på 12,7 mnkr kommer att uppgå till ca 50 mnkr." 

 

Vidare framgår: "Vimmerby kommuns förvaltning ABs finansiella 

riskbedömning belyser: 

- kommunkoncernens gemensamma låneutrymme och att 

kommunkoncernens totala låneutrymme blir fulltecknat. Detta påverkar hela 

kommunkoncernens prioriteringar av olika investeringsprojekt. Dvs andra 

investeringsprojekt kan komma att behöva utgå eller flyttas fram i tiden. 

Kommunkoncernen behöver se över fortsatt finansieringsstrategi då 

koncernen närmar sig taket av låneutrymmet hos Kommuninvest.   

- Vimarhem aviserar ett nedskrivningsbehov i storleksordning 8 mnkr vilket 

påverkar kommunkoncernens resultat negativt. Eventuellt finns fastigheter 
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som kan skrivas upp med motsvarande värde. Vimarhem behöver 

återkomma med denna sammanställning. 

 

Beslut på Vimmerby kommuns förvaltnings styrelsemöte den 31 augusti: 

- styrelsen godkänner Vimarhems riskbedömning med förbehållet att de 

kompletterande handlingarna visar att det finns utrymme för att skriva upp 

värdet på det befintliga fastighetsbeståndet. 

- det ur ett finansiellt perspektiv finns utrymme inom kommunkoncernen att 

genomföra denna byggnation."  

 

Deltagande i debatten 

Magnus Danlid (C) 

Helen Nilsson (S) 

Marie Nicholson (M)  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-09-01, KS § 326 

Tjänsteskrivelse 2020-08-31, Ekonomiavdelningen, Byggnation på Uven 7 

Sammanträdesprotokoll Vimarhem AB, 2020-08-20, med bilagor 

Sammanträdesprotokoll Vimmerby kommun Förvaltnings AB, 2020-08-31 

 

Beslutet skickas till 

Vimarhem AB 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

 

___________________ 
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§ 101 Dnr 2012/000326 140 

Förlängning av nuvarande tomtpristaxa på 
industriområdet Krönsmon 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige förlänger den sänkta taxan för tomtpris, 130 kr per 

kvm, på industriområdet Krönsmon. 

 

Sänkningen gäller till och med 2021-12-31.  

 

Anmälan om jäv 

Dennis Lindström (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige sänkte 2018-01-29, § 14, taxan för tomtpris vid 

industriområdet Krönsmon till 130 kr per kvm, sänkningen gällde till och 

med 2018-12-31. Fullmäktige sänkte åter taxan 2019-10-21, § 160 till 

samma belopp, till och med 2020-12-31. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer i sin tjänsteskrivelse att en sänkning 

av taxan för tomtpris underlättar att få igång etablering vid området. 

Föreslagen sänkning gäller till och med 2021-12-31, förslaget är att vid det 

årets slut görs en utvärdering för att avgöra om sänkningen ska förlängas 

eller återgå till ordinarie pris 175 kr per kvm.  

 

Finansiering 

Av tjänsteskrivelsen framgår att en sänkning på 45 kronor till 130 kronor 

innebär en värdeförändring på drygt 8 mnkr som kommunen redan har 

skrivit av.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-06-30, KS § 284 

Tjänsteskrivelse 2020-06-22, Sänkt taxa för tomtpris vid Krönsmon 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 102 Dnr 2019/000559 214 

Detaljplan för fastigheten Snövit 13 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Snövit 13 med flera.  

 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram förslag till detaljplan för 

fastigheten Snövit 13 med flera. 

 

Av plan- och genomförandebeskrivningen framgår att syftet med planen är 

att anpassa den till rådande användning och därmed legalisera de undantag 

som gjorts från tidigare detaljplan. Markanvändningen ändras från natur till 

bostad där allmän platsmark har privatiserats, och för mark planlagd som 

skola där privat komplementbyggnad uppförts.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-06-30 KS § 286 

Protokollsutdrag 2020-06-10 MBN § 90  

Plan- och genomförandebeskrivning, MBN 2019–3001, 2020-05-25 

Granskningsutlåtande, MBN 2019–3001, 2020-06-10 

Detaljplan för Snövit 13 m fl, MBN 2019-3001, 2019-11-14 

 

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 103 Dnr 2020/000153 109 

Medborgarförslag om infrastruktur för cykel 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 

pågående arbete för att ta fram en trafikstrategi.  

 

Sammanfattning 

Kommunmedborgare Annika Fundin föreslår i sitt medborgarförslag 

följande: 

1. Vimmerby kommun satsar mer på infrastruktur för cykel. 

2. Kommunen bygger någon form av cykelväg längs Drottninggatan, från 

utfarten av Prästgårdsgatan (förbi Hälsocentralen) fram till rondellen vid 

Västra Tullportsgatan. 

3. Kommunen bygger någon form av cykelväg längs Västra Tullportsgatan, 

från rondellen vid Coop ner till ICA där cykelvägen börjar igen. 

 

Annika Fundin motiverar sina förslag med att tillgängligheten måste bli 

bättre för dem som inte åker bil. Utrymmet för cyklister skulle utvidgas i och 

med förslagen, och cykelbanor skulle få hela sträckningar utan avbrott. 

Förslaget innebär cykelstråk utmed sträckor där många människor rör sig 

varje dag.  

 

Av kommunstyrelsens beslut i ärendet framgår att arbete pågår med att ta 

fram en trafikstrategi och därefter en cykelplan.  

 

Deltagande i debatten 

Ola Gustafsson (KD)  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-06-30 KS § 287 

Medborgarförslag om att satsa mer på infrastruktur för cykel, Id 70059 
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Beslutet skickas till 

Annika Fundin  

 

___________________ 
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§ 104 Dnr 2019/000327 109 

Medborgarförslag om belysning av gång- och 
cykelbana samt Norregårds kvarn 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår Storebro Intresseförenings, genom Inge 

Teodorsson, medborgarförslag om belysning på gång- och cykelbana från 

infarten av Strandvägen fram till Pelarnevägen samt vid Norregårds kvarn.  

 

Reservationer 

Anneli Jakobsson (SD), Petra Whidotti (SD) och Jimmy Rödin (SD) 

reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Kommunmedborgare Inge Teodorsson har lämnat in ett medborgarförslag 

om att kommunen anlägger belysning utmed gång- och cykelbanan från 

infarten av Strandvägen fram till Pelarnevägen. Han skriver att många 

känner sig otrygga på den mörka sträckan.  

 

Inge Teodorsson föreslår också att belysning anordnas på kulturminnet 

Norregårds kvarn från 1600-talet, den finns nära gång- och cykelvägen.  

 

Av kommunstyrelsens beslut i ärendet framgår att 

samhällsbyggnadsavdelningen anser att belysning behövs, men att det inte 

finns täckning i budget för det. Ingen kostnadsberäkning är gjord, då det inte 

finns budget för nyetablering av ljuspunkter.  

 

Förslag till beslut 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar på återremiss för att ta fram uppgift om 

kostnaderna för förslaget. 

 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden säger: Under överläggningen har yrkats bifall till 

kommunstyrelsens förslag. Därutöver har Anneli Jakobsson yrkat på 

återremiss med begäran om kostnadsberäkning på de åtgärder som förslaget 

gäller. 

 

Ordföranden frågar: "Anser kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras 

idag?" 

"Ska ärendet återremitteras?" 

 

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. 

Han säger: "Då föreligger endast kommunstyrelsens förslag. Bifalls 

detsamma?" Ordföranden finner att fullmäktige har bifallit 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-06-30 KS § 288 

Medborgarförslag från Storebro Intresseförening gm Inge Teodorsson, ID 

66410 

 

Beslutet skickas till 

Inge Teodorsson  

 

___________________ 

 


