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Datum 

2017-06-16 

 

Kommunfullmäktige 

  

 

Kommunfullmäktiges sammanträde – extra utskick 

Tid: måndagen den 19 juni 2017 kl. 15:00 

Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 

 

 

 Upprop 

 

Informationsärenden 

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

2.  Meddelanden 2017 

 

-Telia moderniserar nätet i Vimmerby kommun 

-Vimmerby kommuns svar om riktad tillsyn angående erbjudande om förskoleplats 

-Svar från Pelarne hembygdsförening angående försäljning av Pelarne skola 

-Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om ny sammanräkning efter Jörgen Köhler (M). Ny ersättare i 

fullmäktige är Bert Lindesfeldt (M). 

-Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om ny sammanräkning efter Ali Fenikh (S). Ny ledamot i 

fullmäktige är Stig Jaensson (S) och ny ersättare i fullmäktige är Rosmarie Svensson (S). 

 

3.  Interpellation om daglig fysisk aktivitet ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Lis-

Astrid Andersson (S) - interpellationsdebatt 

4.  Interpellation till Helen Nilsson (S) om Pelarne skola - interpellationsdebatt 

5.  Ledamöternas frågestund 2017 

6.  Allmänhetens frågestund 2017 

7.  Information från revisorerna till fullmäktige 2017 

Revisor Ulf Svensson 
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Ärenden för avgörande 

8.  Ekonomiuppföljning 2017 – komplettering med förslag från kommunstyrelsen 

Ekonomichef Mattias Karlsson 

9.  Fördelning av driftramar år 2018 med plan 2019 - 2020 samt förslag till investeringsram 2018 

Ekonomichef Mattias Karlsson 

Efter ekonomichefens presentation får varje parti möjlighet att göra ett anförande,  

rekommenderad tid, max 10 minuter per parti 

 

Ajournering kl 17.00-17.30 för smörgåstårta i cafeterian. Meddela särskilda kostbehov 

 i god tid! 

10.  Försäljning av del av Vimmerby 3:6, Östra Ceos, Astralia Fastigheter AB 2017 

11.  Försäljning av del av Vimmerby 3:6, Östra Ceos, Hammar Förvaltning i Kumla AB 

12.  Markanvisningsavtal gällande Nybbleområdet del av Vimmerby 3:3 

13.  Motion om framtagande av policy mot främlingsfientlighet och handlingsplan för att värna 

demokratin mot våldsbejakande extremism 

14.  Motion om att införskaffa rörelsespelet kinect till äldreboende i Vimmerby kommun 

15.  Motion om att erbjuda halkskydd till äldre och rörelsehindrade 

16.  Motion om att införa social tjänstehund 

17.  Motion - Barnomsorg på obekväma tider 

18.  Motion om mångkulturellt bokslut 

19.  Motion om interpellationssvar 

20.  Motion om att snabba upp besvarandet av interpellationer 

21.  Motion om breddad delaktighet i budgetprocessen 

22.  Motion om attraktiva och naturliga namn på stadsdelar, gator och torg 

23.  Medborgarförslag om nedläggning av Pelarne förskola 
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24.  Ledarskapspolicy för Vimmerby kommunkoncern 

25.  Riktlinjer för sociala medier Vimmerby kommun - revidering 

26.  Erbjudande om delägarskap i Inera 

27.  Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera 

28.  Sammanträdeskalender 2018 för kommunfullmäktige 

 

Ärenden för beredning 

29.  Medborgarförslag om att stänga av Drottninggatan, vid fastigheten Falken 6, på kvällar och  

helger för fordonstrafik  

30.  Medborgarförslag om övervakningskameror i hela centrum i Vimmerby 

31.  Motion om att visa belastningsregisterutdrag även för utrikesfödda i kommunal verksamhet 

32.  Inkomna handlingar 

 
Handlingarna finns tillgängliga på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby och på 
kommunens webbplats www.vimmerby.se under fliken "Kommun och politik". 
 
Protokollet justeras den 26 juni 2017 på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 
 
I början av sammanträdet finns frukt och vatten i foajén. Efter måltiden kommer det att finnas kaffe, 
te, vatten, fralla och kaka i foajén. 
 
Vimmerby den 16 juni 2017 

 

Lennart Nygren 

Ordförande 

 

 

 

Therese Jigsved 

Kanslijurist 

 

Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare skicka i första hand ett 

mail till kommunens huvudbrevlåda: kommun@vimmerby.se 

Kontakta även din gruppledare 

 

Vid frågor kontakta: 

Administratör Liselott Frejd: 0492/ 76 90 18 

Kanslijurist Therese Jigsved: 0492/ 76 90 06 
 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Länsstyrelsen i 
Kalmar län 

VIMMERBY l<iOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen 

2017 ·-06- 1~5 

Dnrr{Jö/' / O';S ,D-plan/{/ 

Id nr 

PROTOKOLL 
2017-06-14 

D nr: 201-47 48-17 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
14 juni 2017 till och med den 14 oktober 2018. 

Kommun: Vimmerby 
Parti: Moderaterna 
Ny ersättare: Bert Lindesfeldt 
Avgången ersättare: Jörgen Köhler 

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Vimmerby 

Ledamot 

Micael Glennfalk 
Magnus Gustafsson 
Niklas Gustafsson 
Björn Swedborg 
Claes W etterström 
Lisa Blom 
Morgan Esping 
Marie C Nieholson 
T oroas Peterson 
Håkan Nyström 

Ersättare 

l. Johan Blomberg 
2. Inge T eodorsson 
3. Sören Sjöholm 
4. Kjell Alexandersson 
5. Bert Lindesfeldt * 

1/2 



Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Malmbrogatan 6, 391 86 KALMAR inom tio 
dagar efter dagen för detta beslut. 

Kopia till 
Kommunfullmäktige j 
Ny ersättare 
Partiet 
Pärmen 

2/2 



VIMMEHBY KiOMMUN 
KomrnunstymlseföNaltningen 

Administrativa avdelningen 

Länsstyrelsen i 
Kalmar län 

2017 ·-CC- 15 PROTOKOLL 
2017-06-14 

Dnr: 201-4747-17 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
14 juni 2017 till och med den 14 oktober 2018. 

Kommun: Vimmerby 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ledamot: Stig Jaensson 
Ny ersättare: Rosmarie Svensson 
Avgången ledamot: Ali Fenikh 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Vimmerby 

Ledamot 

Helen Nilsson 
Camilla Stridh 
Lennart Nygren 
Eva Berglund 
Michael Svensson 
Peter Högberg 
Cissi Hammar 
Lars-Inge Green 
Lis Astrid Andersson 
Mustafa Badran 
Kjell Biil.ow 
Stig Jaensson * 
Maria Samuelsson 
Kenneth Björklund 
Anette Eriksson 
Daniel Nestor 
Emily Palenzuela 
Anders Enqvist 
Bo Stigstedt 

Ersättare 

l. Anna Björklund 
2. Anders Sundberg 
3. Maja W Enqvist 
4. Erik Bouvin 
5. Håkan Koran 
6. Ann Marie Blomgren 
7. T eresia Bogren 
8. Alexander Högberg 
9. T o mas Gustavsson 

l O. Rosmarie Svensson * 

1/2 



Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos V al prövningsnämnden. 

skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Malmbrogatan 6, 391 86 KALMAR inom tio 
dagar efter dagen för detta beslut. 

~------c~~/~' 
c--._ ·= . . 

"Peter Lind ~. 

Kopia till 
Kommunfullmäktige J 
Ny ledamot 
Ny ersättare 
Partiet 
Pärmen 

212 
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2017-06-15

Interpellationssvar till Gudrun Brunegård (KD)

Vi kan och ska bli bättre på fysisk daglig aktivitet i skolan. 

Att fysisk aktivitet ger bättre skolresultat är vetenskapligt bevisat. 
Det står också i Läroplanen att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet.
Vi vet att barn och unga rör sig mindre och det är en viktig fråga som hela tiden måste lyftas.

En samlad bild från skolorna i Vimmerby är att man erbjuder aktiviteter på olika sätt. På flera skolor 
har man börjat jobba med planerade rastaktiviteter där bl a fritidspersonal tar ett stort ansvar.
Vimmerby IF är på Astrid Lindgrensskolan fyra dagar i veckan och har fått fler barn aktiva på 
fotbollsplanen.
Pulsprojektet som nämns i interpellationen och som startar i höst ser vi fram emot att följa.
Det har framgångsrikt drivits i andra kommuner. Hjärnforskning visar tydligt på att pulshöjande 
aktiviteter leder till att de områden i hjärnan som är viktiga för inlärning stimuleras positivt.
Slår det väl ut så hoppas jag att vi på sikt kan implementera det i hela kommunen och då i fler 
stadier.

Många skolor har rockringar, studsmattor och tumlare i korridorerna där elever har möjlighet att 
"rasta av sig" när man känner att det behövs. I vissa klasser tar man paus och höjer pulsen med 
hjälp av Friskis & Svettis barngympa.

Fullmäktige tog ett beslut 2015 om att rektorerna inom normal skoltid och med befintlig personal 
skulle ta fram möjliga förslag till ökad fysisk aktivitet i skolan. Vi kommer att lyfta frågan och 
återkomma.

Lis Astrid Andersson (S)
Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden 
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Sida 
Svar 1(2) 

Datum Referens l Vimmerby 
kommun 

2017-06-14 2017/0003011109 
Id 

Kommunstyrelseförvaltningen 57309 

Svar på interpellation ställd till Helen Nilsson eller 
Tomas Peterson om Pelarne skola 

Frågeställaren Anneli Jakobsson (SD), ställer ett antal frågor kring 
forsäljningen av Pelarne skola. 

Under en tid tillbaka har det forts diskussioner både internt och externt 
om vad vi skulle göra med skolfastigheten i Pelarne. Nu senast har det 
bedrivits fårskola där, tidigare även skola. Idag finns ingen kommunal 
verksamhet i fastigheten, den är tomställd. 

I kommunen finns ett uppdrag från politiken sedan tidigare att kontinuerligt 
se över fastigheter och lokaler for att samordna eller avyttra de som vi inte 
har behov av inom den kommunala verksamheten. I och med utflytten av 
forskaleverksamheten från lokalerna hamnade även Pelarne helt enligt plan 
på de fastigheter som skulle kunna avyttras. Verksamheternas fokus ligger 
på de verksamheter och investeringar som bör och ska göras i kommunen. 

Som politiker har vi forståelse for de åsikter som läggs fram från 
engagerade Pelarnebor med flera. Som politiker får hela kommunen 
måste vi ta ett helhetsgrepp om våra verksamheter både vad gäller 
kvalitet och ekonomi i form av både drift och investeringar. 

Fråga 1: 
Har ni tillsatt en arbetsgrupp som tagit fram en handlingsplan for att 
kunna bevara skolan? 

Svar: 
Vi har en lokalstyrgrupp som kontinuerligt ser över och samordnar vårt 
lokal- och fastighetsbehov. Vi har utifrån en politisk agenda tittat över 
verksamheter och ekonomi i ett kort- och långsiktigt perspektiv även i 
barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Fråga 2 och 3: 
Hembygdsforeningen är noga med att påpeka att man blivit väl bemött 
men att man inte har haft en dialog med er utan en monolog där de inte 
fått några svar eller löften vid sittande bord. Ska det vara så i en 
demokratisk kommun? 

Svar: 
Vi har vid ett flertal tillfållen träffat fåreträdare for Pelarne 
samhällsforening for att ta del av deras frågor och funderingar. Vi har 
också däremellan haft mejikontakt ang önskemål och krav. Du ställer 



frågan är det en demokratisk kommun att inte ge löften och svar vid 
sittande bord? Jag skulle säga att det är i högsta grad demokratiskt att ta 
med sig frågor och krav till politiken for diskussion både i 
majoritetsgruppen men även oppositionen i kommunstyrelsen. Beslutet 
landade så småningom i försäljning. Dock ville vi ge samhällsforeningen 
i Pelame ett erbjudande om att få fortur på köp på en krona p g a 
ortsnytta!medborgamytta. De har avböjt. 

Fråga 4: 
Hur stor har den totala årliga uppvärmningskostnaden varit från det att 
oljepannan sattes in fram till dagens datum? 

Svar: 
Jag har inte letat i alla fakturor och sammanställningar for olje- och 
elkonsumtion i fastigheten. skolbyggnaden värms upp med olja, 
gymnastiksalsdelen med el. Uppvärmning for skoldelen med olja kostar ca 
130 000 kr per år, vilket motsvarar ca 13m3 olja, räknat på lO 000 kr/m3

. 

Detta ger ca 130 000 kWh. Kostnad l kr/kWh. Det skulle vara ca samma 
kostnad för el. Elkostnaden tillkommer för uppvärmning av gyrnnastikdelen. 

Fråga 5: 
V ad kostar ett byte till bergvärme och vad blir uppvärmningskostnaden 
per år? 

Svar: 
Kostnad for en installation av bergvärme bedöms till ca 800 000 kr 
inklusive borrning och värmeväxlare. Uppvärmning med värmepump 
bedöms, att om varje tillförd kWh el ger 3 kWh värme, så skulle det 
handla om ca 45- 50 000 kr per år. 

" 



Ärende 

8



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 40(42) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 195 Dnr 2017/000250 042 

Ekonomiuppföljning 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

budgetuppföljning för april månad med prognos på helår. 

 

Sammanfattning 

Vid senaste kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj behandlas 

ekonomiuppföljning för april månad. Då uppföljningen ska godkännas av 

kommunfullmäktige måste kommunstyrelsen vid dagens sammanträde fatta 

beslut om godkännande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

budgetuppföljning för april månad med prognos på helår. 

      

Beslutsunderlag 

Ekonomiuppföljning april, Jakob Bank, controller 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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2018

915,5

930

-5,0

925

9,5SUMMA RESULTAT

Miljoner kronor

Summa Nettokostnader

Skatter och generella statsbidrag

Finansnetto

RESULTATBUDGET

Summa finansiering

Säryrkanden ärenden 9. KF 2017-06-19 
 

Vänsterpartiet yrkar att Kommunfullmäktige: 

1) antar Vänsterpartiets förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2018. 

2) antar Vänsterpartiets förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2018, vilket innebär 

att nettokostnaderna budgeteras till 915,5 miljoner kronor. 

4) antar årets resultat till 9,5 miljoner kronor. 

5) antar förslag till två övergripande finansiella mål:   

o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till 1 procent av skatter och generella statsbidrag.  

o Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska uppgå 100 procent. 

 

 

DRIFTBUDGET

Miljoner kronor 2018

Nämnd

224,9

329,0

341,2

6,9

1,7

0,8

0,7

905,2

21

-44,7

33

1

Summa Nettokostnader 915,5

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildning

Socialnämnden

Oförutsedda medel

Kapitalkostnader

Avskrivningar

Miljö- och byggnad

Överförmyndarnämnd

Valnämnd

Summa Nämnder

Pensioner

Revision
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VIMMERBY KOMMUN 

Till kommunfullmäktige 
i Vimmerby 

E-post (frivilligt) 

Försia : 

M BORGARFÖRSLAG 
VIMMERBY 1'~~;-MMUN 
Kornmunstyrefs"'fo"'·~·.,.'t · Ad . . '" • v'"' ntngen 

mm,strativa avdelningen 

2017 '-06- o 7 
D nr 

Id nr 

Medborgarförslag blir allmän offentlig handling. 

Jag medger att mitt namn får publiceras på Internet tillsammans med mitt 
förslag: 

Medborgarförslaget lämnas eller skickas till kanslienheten. 
Besöksadress: 
Vimmerby kommun 
Kanslienheten 
stadshuset 
598 81 VIMMERBY 

Postadress: 
Vimmerby kommun 
Kanslienheten 
stadshuset 
598 81 VIMMERBY 

Telefonnummer: 
0492- 76 90 00 

Telefax: 
0492 - 76 90 98 

Hem sida: 
www.vimmerby.se 
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VIMMERBY KOMMUN 

Till kommunfullmäktige 
i Vimmerby 

E-post (frivilligt) 

Försia : 

--~ 

MEDBORGARFÖRSLAG 
VIMMERBY 1<-l>MMUN 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen 

2017 . -06- o 9 

DnralfJ/:f-/ ID-pi'1_Qj 
Id nr l 

Medborgarförslag blir allmän offentlig handling. 

Jag medger att mitt namn får publiceras på Internet tillsammans med mitt 
förslag: 

Datum --z_o/?c.o·C) 9 

...-·-~,/··· 
/ .. -~/,.. 

?/'"' Medborgarförslaget lämnas eller skickas till kanslienheten. 

Besöksadress: 
Vimmerby kommun 
Kans lien h eten 
stadshuset 
598 81 VIMMERBY 

Postadress: 
Vimmerby kommun 
Kanslienheten 
stadshuset 
598 81 VIMMERBY 

Telefonnummer: 
0492- 76 90 00 

Telefax: 
0492- 76 90 98 

Hem sida: 
www.vimmerby.se 
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VIMMERBY I<OMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2017 . -06- 116 
onro?_ot~{ .3~'11D-plan1 tJo; 
Id nr 

Motion om att visa belastningsregisterutdrag även för utrikesfödda i kommunal verksamhet 

Idag är det krav att man lämnar utdrag från belastningsregistret för att söka yrken inom kommunal 
verksamhet som förskola, skola, fritidsverksamhet osv. Kan eller vill man inte detta, får man inte arbetet. 
Denna regel har kommit till för att skydda våra barn och unga för olämpliga personer. 
Belastningsregistret visar om man är dömd för grövre brott, som misshandel, våldtäkt, sexuella 
övergrepp mot barn osv. De här uppgifterna kvarstår i 10 års tid innan de gallras bort. Men, det finns ett 
undantag från detta och det är utrikesfödda som inte har en bakgrundshistorik på 10 år att visa upp. De 
behöver således inte visa upp utdrag från belastningsregistret Ingen av arbetsgivarna vet vad den 
personen blivit dömd för i sitt hemland och det är så gott som omöjligt att få ut uppgifter från personens 
hemland. Med denna motion vill därför sverigedemokraterna 

Att kommunfullmäktige föreslås besluta 

Att lika regler för nyanlända ska gälla som för inrikesfödda, alltså ett belastningsregister som sträcker sig 
10 år tillbaka i tiden. 

Vimmerby 14/6-2017 

,-L~/~ #h~ <?.c~~04-
Sverigedemokraterna/ Anneli Jakobsson ~.1"1/l / -

Sandar Högye 

Jimmy Rödin 

Kerstin Högye 

Kjell Jakobsson 


