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 Lennart Nygren  
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Tjänstgörande ersättare  Ordinarie ledamöter:  Ersättare:  

  Helen Nilsson (S) Stig Jaensson (S) 

Stig Jaensson  Camilla Stridh (S) Anna Björklund (S) 

§§ 39-47  Eva Berglund (S) Anders Sundberg (S) 

  Michael Svensson (S) Maja W Enqvist (S) 

  Peter Högberg (S) Erik Bouvin (S) 

  Cissi Hammar (S) Håkan Korán (S) 

  Lars-Inge Green (S) Ann Marie Blomgren (S) 

  Lis-Astrid Andersson (S) Teresia Bogren (S) 

  Mustafa Badran (S) Hugo Bäckman (S) 

  Kjell Bülow (S) Alexander Högberg (S) 

Maja W Enqvist  Ali Fenikh (S)   

  Maria Samuelsson (S)   

  Kenneth Björklund (S)   

  Anette Eriksson (S)   

  Daniel Nestor (S)   

  Emily Palenzuela (S)   

  Anders Enqvist (S)   

  Bo Stigstedt (S)   

  Micael Glennfalk (M) Johan Blomberg (M) 

  Magnus Gustafsson (M) Inge Teodorsson (M) 

  Niklas Gustafsson (M) Sören Sjöholm (M) 

  Claes Wetterström (M) Kjell Alexandersson (M) 

  Lisa Blom (M) Anna Maria Lyngstad (M) 

Kjell Alexandersson  Morgan Esping (M)   

  Marie C Nicholson (M)   

  Tomas Peterson (M)   

  Håkan Nyström (M)   

  Ingela Nilsson Nachtweij (C) Birger Andersson (C) 

  Eva Svensson  (C) Kenneth Karlsson (C) 

  Anna Svensson (C) Krister Bergkvist (C) 

Maja Danlid  Peter Karlsson (C) Erik Paulsson (C) 

  Curt Tyrberg (C) Maja Danlid (C) 

§§ 39-49  Birger Andersson (Dalsjö) (C)   

  Lisbeth Karlsson (C)   

  Bo Svensson (C)   

  Rein Soovik (C)   

  Gudrun Brunegård (KD) Thomas Karlsson (KD) 

Ola Gustafsson  Torbjörn Sandberg (KD) Ola Gustafsson (KD) 

  Lars Johansson (V) Lennart Höglund (V) 

  Pia Young (V) Lise-Lotte Bertilsson (V) 

§§ 42-44  Caroline Axelsson (MP) Annika Fundin (MP) 

    Erika Fundin (MP) 

  Jimmy Alexandersson (L) Jan Söderlund (L) 

    Lamduan Wandirat (L) 

  Anneli Jakobsson (SD) Kjell Jakobsson (SD) 

Kjell Jakobsson  Sandor Högye (SD) Sven Erik Lönnberg (SD) 

  Jimmy Rödin (SD)   

  Kerstin Högye 

 

(SD)   

  Presidium:    
  Marcus Jonmyren, 2:e vice ordf (C)   

  Björn Swedborg, 1:e vice ordf (M)   

  Lennart Nygren, ordförande (S)   
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KF § 39 Dnr 2017/000004  Kod 000 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Michael Svensson (S) och Lars 

Johansson (V) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

Tid och plats för justering är: måndagen den 10 april 2017, kl 15.00, 

administrativa avdelningen, Stadshuset. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

______________________________________ 
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KF § 40 Dnr 2008/000223  Kod 010 

Information från Eon Sverige AB och Eon Sverige Elnät 
AB om byggande av en ny 130 kV elkraftledning mellan 
Vimmerby och Kisa 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde deltar Björn Persson, Ulf Alestam och Jonas 

Nilsson från Eon Sverige AB och Eon Sverige Elnät AB. De informerar om 

byggandet av en ny 130 kV elkraftledning mellan Vimmerby och Kisa.  

 

Tidplanen är ledningen att tas i bruk tidigast 2019. Ledningen kommer att 

mata el från båda håll vilket är bra ur sårbarhetssynpunkt. Kreosot kommer 

inte att användas i några stolpar.  

 

Det har bildats en arbetsgrupp för genomförande av kraftledningen och från 

Vimmerby kommun är Niklas Gustafsson (M) utsedd. 

 

 

Deltagande i frågestund 
Magnus Gustafsson (M)  

 

______________________________________ 
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KF § 41 Dnr 2015/000138  Kod 140 

Projekt SLUS - Social lokal utvecklingsstrategi för 
Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde deltar kommunens representanter i advisory board 

vilket är kommunchef Carolina Leijonram, socialchef Anette Nilsson, barn- 

och utbildningschef Birgitha Sahlin, samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi, 

ekonomichef Mattias Karlsson, utvecklingschef Patrik Kinnbom, 

näringslivsutvecklare Carina Östh och projektledare Patric Engqvist.      

 

Fullmäktiges ledamöter delas in i grupper och en work-shop genomförs med 

de olika grupperna ledda av deltagarna ur advisory board.  Några av 

grupperna redovisar sitt resultat och i samband med fullmäktiges 

sammanträde i maj kommer en sammanställning av resultatet att redovisas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse beträffande social lokal utveckling, Id 55821  

Regional utvecklingsplan i Kalmar län – förslag till prioriterade områden, Id 

55810  

 

 

Beslutet skickas till 

Näringslivsutvecklare Carina Östh      

 

______________________________________ 
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KF § 42 Dnr 2017/000001  Kod 000 

Meddelanden 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta följande meddelanden till handlingarna: 

 

-Statistik över sjukfrånvaron januari 2017 framtagen av HR-avdelningen 

 

-Kommunstyrelsens svar med anledning av granskningsrapporten 

”Granskning av kultur- och fritidsverksamheten”, KS § 59, 2017-03-07 

 

______________________________________ 
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KF § 43 Dnr 2017/000140  Kod 109 

Interpellation till socialnämndens ordförande Eva 
Berglund (S) om integrationsprojekt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga interpellationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid fullmäktiges sammanträde 2017-02-27 förelåg interpellation inlämnad 

av Anneli Jakobsson (SD) om integrationsprojekt i Vimmerby kommun. För 

närvarande pågår ett arbetsmarknadsprojekt i Vimmerby som riktar sig mot 

utländska kvinnor. Anneli Jakobsson (SD) ställer följande frågor: 

 

Hur många deltar i detta projekt och hur finansieras projektet?Är det för alla 

utrikesfödda kvinnor i Vimmerby kommun eller är det endast för nyanlända? 

Varför kan ni inte ordna ett projekt där både män och kvinnor kan delta för 

att uppnå en så jämna könsfördelning som möjligt? 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27 att interpellationen får ställas till 

socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) och att svar lämnas vid 

nästkommande sammanträde 2017-03-27. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellationssvar från Eva Berglund (S). 

 

Deltagande i interpellationsdebatt 
Eva Berglund (S) 

Anneli Jakobsson (SD)  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Anneli Jakobsson (SD), Id 55574 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-27, KF § 38 

Interpellationssvar från Eva Berglund (S), Id 55913 

 

______________________________________ 
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KF § 44 Dnr 2017/000147  Kod 109 

Interpellation om arbetssituationen i förskolan ställd till 
Lis-Astrid Andersson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga interpellationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Vid fullmäktiges sammanträde 2017-02-27 förelåg interpellation inlämnad 

av Lars Johansson (V) ställd till Lis-Astrid Andersson (S) angående 

arbetssituationen inom förskolan. Av interpellationen framgår att 

arbetssituationen i förskolorna i Vimmerby kommun har under lång tid varit 

mycket pressad med stora barngrupper och många barn per personal. Med 

anledning av detta ställer Lars Johansson (V) två frågor: 

 

Hur ska barn- och utbildningsnämnden agera för att ge vettiga arbets-

förhållanden för personalen inom förskola och kunna rekrytera den 

kompetens som behövs? 

 

Kommer den nuvarande majoriteten att skjuta till tillräckligt med resurser till 

förskoleverksamheten för att kunna bemanna de nyöppnade avdelningarna 

som planeras? 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27 att interpellationen får ställas till 

barn- och utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson (S) och att 

svar lämnas vid nästkommande sammanträde 2017-03-27. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellationssvar från Lis-Astrid 

Andersson (S).  

 

Deltagande i interpellationsdebatt 
Lis-Astrid Andersson (S) 

Lars Johansson (V) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Helen Nilsson (S) 

Magnus Gustafsson (M)  
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Beslutsunderlag 

Interpellation från Lars Johansson (V), Id 55691 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-27, KF § 37 

Interpellationssvar från Lis-Astrid Andersson (S), Id 55971 

 

______________________________________ 
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KF § 45 Dnr 2017/000178  Kod 109 

Interpellation ställd till Lis Astrid Andersson (S), 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden - Vilka 
rutiner finns när barn misstänks fara illa? 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att svar 

lämnas av barn- och utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson 

(S) vid dagens sammanträde. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga interpellationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellation inlämnad av Gudrun 

Brunegård (KD) ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Lis-

Astrid Andersson (S). Då interpellationen har lämnats in till kommunen 

innan kungörelsen skickades ut kan den snabba hanteringen av 

interpellationer tillämpas. 

 

Av interpellationen framgår: 

 

Enligt rapportering i media misstänks ett sexuellt övergrepp ha skett i en 

skola i kommunen. Detta har skapat stor oro bland såväl elever som 

anhöriga. Det har i media påståtts att skolan inte agerade när flickan första 

gången berättade att något inträffat, utan först efter ett par dagar. Det har 

också påståtts att befattningshavare inte kände till den anmälningsplikt till 

socialtjänsten som gäller alla i förskola och skola.  

 

I början av 2000-talet anordnades en utbildning för all personal inom den 

dåvarande barn- och ungdomsnämnden, om vad man ska göra om ett barn 

misstänks fara illa. Vid utbildningen medverkade barnutredare från polisen, 

socialtjänsten samt en erfaren skolsköterska från en grannkommun.  

 

Från skolans sida ska man aldrig försöka sig på att på egen hand utreda ett 

misstänkt brott mot ett barn. Det är polisens uppgift. När det gäller barn ska 

dessutom socialtjänsten kopplas in, redan vid blotta misstanken.  
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Efter utbildningen togs det fram rutiner och handlingsplaner för vad enskild 

lärare eller skolledning ska göra och vem/vilka som ska kontaktas om ett 

barn misstänks fara illa, vara utsatt för misshandel eller övergrepp.  

 

Det händelseförlopp som beskrivits i media ger anledning att ställa följande 

frågor: 

 

-Vad gör barn- och utbildningsnämnden och förvaltningsledningen för att 

försäkra sig om att all personal känner till att man har anmälningsplikt vid 

misstanke om att barn far illa? 

-Fanns det, när händelsen inträffade, aktuella rutiner eller handlingsplan för 

vad skolan ska göra när barn misstänks fara illa? 

-Är de i så fall väl kända av all personal inom barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet? 

-Om inte, vilka utbildningsinsatser planeras? 

 

Efter att fullmäktige beslutat att interpellationen får ställas vid dagens 

sammanträde hålls interpellationsdebatt. Interpellationssvar från Lis-Astrid 

Andersson (S) föreligger vid dagens sammanträde. 

 

Deltagande i interpellationsdebatt 
Lis-Astrid Andersson (S) 

Gudrun Brunegård (KD) 

Pia Young (V) 

Helen Nilsson (S) 

Anneli Jakobsson (SD)  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 55871 

Interpellationssvar från Lis-Astrid Andersson (S), Id 55972 

 

______________________________________ 
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KF § 46 Dnr 2017/000006  Kod 000 

Ledamöternas frågestund 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågestunden till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde ställer Lars Johansson (V) följande skriftliga 

frågor: 

 

1. Frågan om att boende på Solgläntan i Vimmerby får kylmat istället för den 

nylagade maten från det lokala köket diskuteras återigen i media. Dagens 

regler säger att om man inte kan ta sig till matsalen på fler än två dagar så 

måste man få bistånd och därmed kylmat. Med anledning av det undrar jag 

vem och på vilket sätt maten ordnas till den sjuke boende på Solgläntan de 

första två dagarna av sjukdom? Tydligen kan ju hanteringen skötas på ett ur 

livsmedelsperspektiv korrekt sätt under dessa två dagar, så med andra ord 

borde det gå att ordna under en något längre period i alla fall för att göra 

regelverket något rimligare åtminstone, vid tillfällig sjukdom.  

 

Tomas Peterson (M) svarar på frågan. Det finns ingen tvådagarsregel utan 

brukare får kylmat så fort det går att ordna då det ej finns resurser att 

leverera varm mat. 

 

 

2. Kommunfullmäktige beslutade i maj förra året, efter sedvanlig beredning 

och medborgardialog, om en fördjupad översiktsplan för Vimmerby. I den 

pekas den s.k. VOK-skogen ut som rekreationsområde. Drygt 8 månader 

senare lade majoriteten plötsligt och utan medborgardialog fram ett förslag 

om bebyggelse av samma område, helt i strid med den översiktsplan ni 

tillsammans med hela fullmäktige ställt i bakom och är den plan som 

fortfarande gäller för staden. Därför frågar jag: vad är det för mening med att 

i en ordentlig process besluta om planer i kommunen om ni i majoriteten 

ändå inte följer dem, och på vilket sätt gynnas kommunen av detta sätt att 

styra?  
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Tomas Peterson (M) svarar på frågan. Vi behöver fler förskoleplatser och 

valet har därför fallit på den sk VOK-skogen. Man kan frångå översiktsplan, 

den är ej bindande och vi kan förklara varför vi gör det.  

 

Anneli Jakobsson (SD) ställer fråga till Eva Berglund (S) om det är fem 

ensamkommande, familjer eller enskilda personer som Vimmerby ska ta 

hand om istället för Hultsfred? Eva Berglund (S) kan ej svara på vilka det är, 

men tror att det är fem enskilda. 

 

Anneli Jakobsson (SD) ställer fråga om det ska blir färre ledamöter i 

fullmäktige. Helen Nilsson (S) svarar att det ska tillsättas en tillfällig 

beredning där alla partier får delta och att inget är bestämt än. 

 

Pia Young (V) ställer fråga till Eva Berglund (V) om kvinnojouren. Varför 

bidrar Vimmerby kommun med så lite pengar? Eva Berglund (S) svarar att 

Vimmerby kommun ger visst antal kr per invånare, men skulle vilja ge mer. 

Kvinnojouren är bra och behövs. Michael Svensson (S) berättar om att 

Vimarhem sponsrar med lägenhet.   

  

Beslutsunderlag 

Frågor inlämnade av Lars Johansson (V), Id 56147 

 

______________________________________ 
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KF § 47 Dnr 2017/000007  Kod 000 

Redovisning av nämndernas uppdrag 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Enligt 3 kap 15 § kommunallagen skall varje nämnd redovisa till fullmäktige 

hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem. 

 

Av fullmäktiges arbetsordning § 25 framgår att varje nämnd skall lämna 

redovisning två gånger per år. Nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur 

de fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. Är uppdragen 

ej fullgjorda skall redovisning lämnas om ärendenas status.  

 

Nämnderna skall även lämna information om andra aktuella ärenden och 

åtgärder som nämnden önskar delge fullmäktige inför kommande period. 

 

Vid dagens sammanträde lämnar följande nämnder återredovisning: 

 

Kommunstyrelsen - samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklings-

avdelningens verksamheter samt redovisning av beslutade investeringar – 

ordförande Tomas Peterson (M) 

 

Socialnämnden - ordförande Eva Berglund (S) 

 

Överförmyndaren - Peter Högberg (S) 

 

Kommunchef Carolina Leijonram och socialchef Anette Nilsson finns 

tillgängliga för att svara på frågor. 

 

 

Deltagande i frågestund 
Gudrun Brunegård (KD) 

Anneli Jakobsson (SD)  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med plan för nämndernas återredovisning till fullmäktige 

2017, Id 55203 

Register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna 2016, Id 55502 

Redovisning av beslutade investeringar, Id 56149  

Återredovisning från KS, Id 55874 

Återredovisning från överförmyndaren, Id 55996 

 

______________________________________ 
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KF § 48 Dnr 2017/000039  Kod 007 

Information från revisorerna till fullmäktige 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid varje sammanträde ska kommunens revisorer lämna aktuell information 

från revisorerna.  

 

Vid dagens sammanträde deltar Ulf Svensson som redogör för kommande 

planerade granskningar, vilka är följande: 

 

-Granskning av kontanthantering. Kontanthanteringen är tidigare granskad 

under år 2011. 

 

-Övergripande granskning av projekthantering inklusive projekt. 

Närliggande område som tidigare granskats är investeringsplaneringen år 

2012. Granskningen följdes upp år 2015. 

 

-Granskning av försäljning av fast egendom. Försäljning av fast egendom är 

tidigare granskat år 2010. 

 

 

Beslutsunderlag 

Presentation från revisor Ulf Svensson, Id 55995  

 

______________________________________ 
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KF § 49 Dnr 2016/000112  Kod 008 

Vimmerby-Mukono breddningsprojekt 2016-2017 - 
information 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde deltar fritidsledare Peter Knutsson från 

allaktivitetshuset Fabriken och berättar om breddningsprojektet mellan 

Vimmerby och Mukono kommun i Uganda. Peter Knutsson är projektledare 

för samarbetet mellan Vimmerby och Mukono. Även kanslijurist Therese 

Jigsved och fullmäktiges ordförande Lennart Nygren (S) deltar under denna 

punkt. 

 

Vimmerby och Mukono har samarbetat sedan 2007 och har haft flera projekt 

som har fått stöd genom ICLD (internationellt center för lokal demokrati).  

 

Under hösten 2016 fram till januari 2017 har kommunerna haft ett halvårslångt 

breddningsprojekt för att få en bra grund att göra en ny ansökan med en 

ekonomisk ram om 275 000 kr. Under breddningsprojektet har två besök 

genomförts, ett i Vimmerby i september 2017 och ett i Mukono i januari 2017. 

Analyser har genomförts både i Vimmerby och i Mukono med politiker, 

tjänstemän, skolpersonal, ungdomar, föreningar, andra myndigheter m fl.  

 

Ansökan till nytt treårigt projekt och styrgrupp har skrivits och skickats in i 

mars 2017. Beslut från ICLD beräknas komma i mitten av juni 2017. 

 

Godkänns ansökningarna kommer Vimmerby och Mukono att tillsammans 

arbeta med att starta upp studie- och yrkesvägledning i Mukono och jobba 

med att utveckla den befintliga studie- och yrkesvägledningen som finns i 

Vimmerby. Ett syfte är att få ungdomar att välja utbildningar och kunskaper 

som efterfrågas av företagen i kommunerna. Samarbetet kommer också att ta 

upp frågor om attityder bland unga, könsroller kring utbildning och yrkesval 

samt arbeta med att utveckla demokratiska processer och 

ungdomsinflytandet inom politiken.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kanslijurist Therese Jigsved, Id 53236 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-10-31, KSAU § 216 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-11-14, KSAU § 252 

Information om breddningsprojekt och framtid, Id 56155 

 

 

Beslutet skickas till 
Kanslijurist Therese Jigsved      

 

______________________________________ 
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KF § 50 Dnr 2016/000618  Kod 109 

Motion om utvärdering av samverkan mellan Hultsfreds 
och Vimmerby kommuner rörande gemensam 
nämnd/förvaltning inom miljö- och byggområdet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av kommunstyrelsens förslag att 

motionen anses vara besvarad av följande skäl; 

 

• Revisorernas granskning av sammanslagningen kring miljö- och bygg-

samverkan bedömer att Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd 

bedriver en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet. 

 

• Förvaltningen följer löpande upp och anpassar utvecklingsarbetet i och 

med att man finns med i SKL:s "löpande insikt". 

 

• Kommunledningar i Vimmerby kommun och Hultsfreds kommun 4 ggr/år 

samråder och tar del av nämndens/förvaltningens resultat utifrån balanserad 

styrning. Någon uppsägning har inte tidigare berörts och berördes inte heller 

på det senaste samrådet i februari, 2017 och bedöms därför inte vara aktuell.   

 

 

Reservationer 

Ledamöterna från moderaterna och liberalerna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Sammanfattning 

Micael Glennfalk (M) har genom motion väckt frågan om utvärdering av 

samverkan mellan Hultsfreds och Vimmerby kommuner rörande gemensam 

nämnd/förvaltning inom miljö- och byggområdet.  

 

Micael Glennfalk (M) yrkar att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 

som huvudman för undersökningen att  
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1. lägga ut uppdraget på extern part att omgående utvärdera samarbetet. 

 

2. att utvärderingen sker genom djupintervjuer vid personligt möte eller per 

telefon och inte enbart genom ett frågeformulär med ja/nej-svar. 

 

3. att på grund av tidsbristen utvärderingen görs skyndsamt då eventuell 

uppsägningstid av samarbetsavtalet är två år. 

 

4. att utvärderingen inte delegeras till nämnden eller förvaltningen att själva 

hantera utan handlas upp av kommunstyrelsen för att redovisas direkt till 

kommunfullmäktige, gärna med förslag på om avtalet ska sägas upp, 

omförhandlas eller vara kvar oförändrat. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

 

Yrkanden 
Marie Nicholson (M) yrkar med instämmande av Magnus Gustafsson (M) 

bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar med instämmande av Ingela Nilsson Nachtweij (C), 

Lars-Inge Green (S), Lars Johansson (V) att motionen ska anses besvarad i 

enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer dem mot varandra. 

Han finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommun-

styrelsens förslag. 

 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

 

Den som bifaller Helen Nilssons (S) förslag röstar nej. 
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Omröstningsresultat 

Omröstningen får resultatet 10 ja-röster, 31 nej-röster och 3 som avstår. 

 

Kommunfullmäktige beslutar således att motionen ska anses besvarad i 

enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Micael Glennfalk (M), Id 54167 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 261 2016-11-28 

Granskning av Hultsfred – Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd Dnr 

2016/261, 2016-04-20 

Mötesanteckningar Samrådsmöte Vimmerby-Hultsfred 2017-02-17 

Tjänsteskrivelse, Carolina Leijonram, kommunchef 2017-02-21 Id 55541 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-28, KSAU § 54  

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, KS § 56 

 

     Bilaga 

Beslutet skickas till 
Micael Glennfalk (M) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

______________________________________ 
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KF § 51 Dnr 2016/000616  Kod 109 

Motion om politisk organisation i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

avslå motionen.  

 

Reservationer 

Ledamöterna från centerpartiet, kristdemokraterna och liberalerna reserverar 

sig mot beslutet till förmån för Ingela Nilsson Nachtweijs (C) förslag.  

 

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 behövs en bredare och mer 

funktionell organisation inom kommunstyrelsen. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

 

Deltagande i debatt 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Ola Gustafsson (KD)  

Marie Nicholson (M) 

Tomas Peterson (M) 
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Yrkanden 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar med instämmande av Ola Gustafsson 

(KD) bifall till motionen.  

Tomas Peterson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer dem mot varandra. 

Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 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 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 278 2016-12-19 

Remissvar Kristdemokraterna 2017-01-30 Id 55191 

Remissvar Vänsterpartiet 2017-02-02 Id 55228 

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, KS § 53 

 

 

Beslutet skickas till 
Ingela Nilsson Nachtweij (C)  

 

______________________________________ 
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KF § 52 Dnr 2016/000602  Kod 109 

Motion om sommaraktiviteter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att motionen anses besvarad då utvecklingsavdelningen påbörjat planeringen 

av sommaren 2017 och  

 

att avslå förslaget om att prioritera vistelse vid badsjöar under sommar-

aktiviteterna. 

 

Reservationer 

Ledamöterna från centerpartiet, kristdemokraterna, vänsterpartiet och 

sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingela 

Nilsson Nachtweijs (C) förslag.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har genom motion väckt frågan om 

sommaraktiviteter för barn och unga i kommunen. Under sommaren 2016 

arrangerades sommaraktiviteter för barn och unga i kommunen på ett nytt 

sätt och delvis finansierat med medel från staten. Sommarens aktiviteter har 

utvärderats och vissa förbättringsområden har identifierats. En viktig 

förutsättning är en tidig dialog mellan kommunen, föreningsliv och 

näringsliv och planering.  

 

Centerpartiet föreslår genom denna motion att utvecklingsavdelningen 

snarast planerar för 2017 års sommaraktiviteter i samverkan med 

föreningsliv och näringsliv och att vistelse vid badsjö under ordnade former 

prioriteras vid samordningen av sommaraktiviteter. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att motionen anses besvarad då utvecklingsavdelningen påbörjat planeringen 

av sommaren 2017 

 

att avslå förslaget om att prioritera vistelse vid badsjöar under 

sommaraktiviteterna. 

 

 

Yrkanden 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till motionen. 

 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer dem mot varandra. 

Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 54108  

Kommunfullmäktiges beslut KF § 255 2016-11-28  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-08, Id 54386 

Tjänsteskrivelse, Anders Degerman, 2017-02-03 Id 55076 

Arbetsutskottets beslut § 55 2017-02-28 

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, KS § 52 

 

 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Utvecklingsavdelningen 

 

______________________________________ 
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KF § 53 Dnr 2015/000465  Kod 109 

Motion om att söka LONA-bidrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och 

miljö- och byggnadsnämndens förslag 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. LONA-bidraget är avsett för naturvårdsåtgärder med 

inslag av friluftsliv. Det föreslagna projektet är inte naturvårdsrelaterat. 

 

Caroline Axelsson yrkar att fullmäktige beslutar att kommunen ska söka 

bidrag till lokalt naturvårdsprojekt (LONA) för kunskapsuppbyggnad, 

information, folkbildning och annan kunskapsspridning.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger miljö- och byggnadsnämndens förslag 

och kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med miljö- och byggnadsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

 

Beslutsunderlag 

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

Kommunfullmäktiges beslut § 284 2015-11-23 

Kommunstyrelsens beslut § 17 2016-01-12 

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

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, KS § 54 
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Beslutet skickas till 

Caroline Axelsson (MP) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

______________________________________ 
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KF § 54 Dnr 2016/000647  Kod 109 

Motion - sänk avgiften för att pröva strandskyddet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

bifalla motionen, vilket innebär att kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga 

fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära byggande 

från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr.  

 

Reservationer 

Ledamöterna från centerpartiet och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Lars Johanssons (V) förslag.  

 

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

har väckt motion om att sänka avgifter för att pröva strandskyddet. Från 

olika håll uttalas att ambitionen är att hålla hela Sverige levande. Det är 

nödvändigt att landsbygdskommuner ges möjlighet att utnyttja de fördelar 

och resurser som finns genom att erbjuda ett boende nära sjöar och 

vattendrag. 

 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

yrkar att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att 

lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära 

byggande från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde informerades om att ca 15 stycken 

ansökningar kommer in per år, vilket innebär en kostnad på ca 90 tkr per år. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 
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Deltagande i debatt 
Gudrun Brunegård (KD) 

Niklas Gustafsson (M) 

Tomas Peterson (M) 

Lars Johansson (V) 

Bo Svensson (C) 

Magnus Gustafsson (M) 

Helen Nilsson (S) 

 

 

Yrkanden 
Gudrun Brunegård (KD) yrkar med instämmande av Helen Nilsson (S) bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

 

Lars Johansson (V) yrkar med instämmande av Bo Svensson (C) avslag på 

motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer dem mot varandra. 

Han finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens 

förslag att bifalla motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och 

Ola Gustafsson KD), Id 54412 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 KF § 297 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, Kommunsekreterare, 2017-01-02 Id 54836  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 34 2017-02-08 

Arbetsutskottets beslut § 53 2017-02-28 

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, KS § 55 

 

Beslutet skickas till 
Gudrun Brunegård (KD) 

Ola Gustafsson (KD) 

Torbjörn Sandberg (KD) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Liselott Frejd (uppdrag till KS)  

 

______________________________________ 
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KF § 55 Dnr 2016/000418  Kod 009 

Borgerlig vigsel i Vimmerby kommun - arvode och 
avgifter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att godkänna föreliggande förslag till bestämmelser om arvode och avgift 

vad gäller borgerlig vigsel i Vimmerby kommun 

 

att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget. 

 

 

Anmälan om jäv 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

 

Sammanfattning 

Arbetsutskottet beslutade 2017-02-14, KSAU § 42 att Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) och Therese Jigsved, kanslijurist ges i uppdrag att ta fram 

förslag på vigselförrättare samt se över frågor kring arvode och taxa för 

borgerlig vigsel under innevarande mandatperiod. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde förelåg följande förslag till 

bestämmelser om arvode och avgift för borgerlig vigsel i Vimmerby. 

 

Förslag är att införa ett kommunalt arvode till borgerliga vigselförrättare när 

vigseln äger rum i Vimmerby kommun på lördagar, söndagar, helgdagar och 

aftnar. Vigselförrättare som tar vigsel i Vimmerby kommun under semester 

har också rätt till kommunalt arvode. För vigslar som äger rum under 

vardagar och i övrigt utgår inget kommunalt arvode utan endast arvode från 

länsstyrelsen. 

 

Arvodet föreslås uppgå till samma belopp som fullmäktige fastställer för 

förtroendevalda, vilket är ett grundarvode om 820 kr per vigsel och 

därutöver ett timarvode om 166 kr/timme om vigseln tar längre tid än en 

timme.  
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Skulle en vigselförrättare ha två vigslar under samma dag utgår ett 

grundarvode och därefter timarvode. I den utsträckning som grundarvode 

och timarvode ändras för de förtroendevalda så ändras arvodet för borgerli-

ga vigselförrättare till samma nivå.  

 

Borgerlig vigsel förrättas normalt sett i Tingssalen i Rådhuset. 

Vigselförrättaren har rätt till reseersättning om vigseln äger rum utanför 

Rådhuset om den totala resan överstiger 10 km. 

 

Många kommuner tar ut en administrativ avgift av brudparen för att något 

täcka kommunens kostnader för borgerlig vigsel. I avgiften ingår anvisad 

lokal samt förberedande av lokal, vigselförrättningen, administration inför 

och efter vigseln samt kontakt med vigselförrättaren om brudparet så önskar.  

 

Förslag är att Vimmerby kommun beslutar att ta ut en avgift om 500 kr 

exklusive moms per vigsel. Faktura föreslås skickas separat efter vigseln. Är 

ingen av de som viger sig folkbokförd i Sverige tas avgiften ut innan eller i 

samband med vigseln. Avgiften bör ses över en gång per mandatperiod. 

 

Årlig kostnad för arvode till vigselförrättare beräknas uppgå till ca 20 000 kr 

om man räknar med att ca 25 vigslar föranleder kommunalt arvode.  

 

Årlig intäkt för verksamheten beräknas till ca 20 000 kr om antalet vigslar 

uppgår till 40 stycken under ett år.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna föreliggande förslag till bestämmelser om arvode och avgift 

vad gäller borgerlig vigsel i Vimmerby kommun 

 

att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-14, KSAU § 42 

Bestämmelser om arvode och avgift vad gäller borgerlig vigsel i Vimmerby 

kommun, Id 55476 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-02-14 Id 52509 

Arbetsutskottets beslut § 51 2017-02-28 

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, KS § 62 
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Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsenheten 

HR-avdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Kanslijurist Therese Jigsved 

 

______________________________________ 
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KF § 56 Dnr 2017/000058  Kod 041 

Komplettering av investeringsplan 2017 samt 
överflyttning av investeringar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förtydligade 

förslag att godkänna reviderad investeringsbudget för år 2017 samt 

överflyttning av investeringar från 2016 till 2017 enligt föreliggande förslag.  

 

Sammanfattning 

I november 2016 godkändes budget 2017 av kommunfullmäktige. För att 

kunna slutföra de investeringsprojekt som påbörjats 2016 måste utrymme 

göras i nuvarande investeringsbudget. Totalt rör det sig om 7 582 tkr.   

Arbetsutskottet gav i januari samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att 

omprioritera i investeringsplanen inom beslutat investeringsram på 34,2 mkr. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

reviderad investeringsbudget enligt föreliggande förslag. 

 

 

Deltagande i debatt 
Anna Svensson (C) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Tomas Peterson (M) 

Ola Gustafsson (KD) 

 

 

Yrkanden 
Tomas Peterson (M) yrkar att kommunstyrelsens förslag förtydligas så att 

det framgår att investeringsbudgeten för 2017 och överflyttningen av 

investeringar från 2016 till 2017 godkänns. Det övriga ses som information. 
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Beslutsunderlag 

Reviderad Investeringsbudget 2017 behov 2021 plan 2030 

Arbetsutskottets beslut § 24 2017-01-31 

Kommunfullmäktiges beslut § 235 2016-11-28 

Budgetdokumentet 2017 med plan för 2018-2019 

Tjänsteskrivelse, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef 2017-02-21 Id 

55544 

Arbetsutskottets beslut § 47 2017-02-28 

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, KS § 44 

 

 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

______________________________________ 
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KF § 57 Dnr 2016/000317  Kod 821 

Antagande av taxa angående idrottsanläggningen 
Ceosvallen  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förtydligade 

förslag att anta förslaget för taxor på Ceosvallen beträffande konstgräset 

samt naturgräset under 2017 och att det innebär att priserna är inklusive 

omklädningsrum även vad gäller naturgräs, att träningsmatchtaxan är 

borttagen och att det ska vara match- och cuptaxa istället för matchtaxa. 

 

Reservationer 

Ledamöterna från kristdemokraterna, centerpartiet, vänsterpartiet och 

liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ola Gustafssons (KD) 

tilläggsförslag.  

 

Sammanfattning 

Utvecklingsavdelningen har, tillsammans med Peter Högberg (S), i uppgift 

att ta fram förslag till avtal med Vimmerby IF beträffande Ceosvallen. Efter 

dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott har inriktningen för 2017 

beslutats vara en kommunal taxa för både konstgräset samt naturgräset, som 

föreningar kan boka. Hela anläggningen på Ceosvallen skulle då både skötas 

och drivas kommunalt med vissa undantag.  

 

Mirja Holgersson, fritidssamordnare redogjorde för ärendet vid kommun-

styrelsens sammanträde. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-07 

att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till en 

fördelningsprincip vad gäller bokning utav konstgräset, naturgräset och 

omklädningsrum för 2017. Arbetsutskottet delegeras mandat att besluta i 

frågan, 

 

att finansiering av antagen taxa sker inom kommunstyrelsens ram, 

 

att matchtaxan börjar gälla när läktaren tas i bruk. 
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Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget för 

taxor på Ceosvallen beträffande konstgräset samt naturgräset under 2017. 

 

 

Deltagande i debatt 
Ola Gustafsson (KD) 

Peter Högberg (S) 

 

 

Yrkande 
Peter Högberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

förtydligandet att priserna är inklusive omklädningsrum även vad gäller 

naturgräs, att träningsmatchtaxan är borttagen och att det ska vara match- 

och cuptaxa istället för matchtaxa. 

 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

förtydligandet samt yrkar som tillägg att nya taxor för konstgräs och 

naturgräs på Ceosvallen för 2018 som täcker det beräknade underskottet som 

finns vid 2017 års taxenivåer, räknas fram i god tid före kommun-

fullmäktiges sammanträde i november 2017 samt att taxorna för hyra av 

omklädningsrum ses över för att hamna i motsvarande prisnivå som 

uthyrning av andra kommunala omklädningsrum. 

 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett huvudförslag som förtydligats och ställer 

proposition på det förslaget. Han finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förtydligade förslag. 

 

Vidare ställer ordföranden proposition på Ola Gustafsson (KD) 

tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandena. 

 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som avslår tilläggsyrkandena röstar ja. 

 

Den som bifaller tilläggsyrkandena röstar nej. 
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Omröstningsresultat 

Omröstningsresultatet blir 27 ja-röster, 14 nej-röster och 3 som avstår.  

 

Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå tilläggsyrkandena. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av intäkter Ceos 2017-02-22 

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgersson, fritidssamordnare 2017-02-22, Id 55521 

Arbetsutskottets protokoll § 57 2017-02-28 

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, KS § 45 

 

     Bilaga 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

______________________________________ 
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KF § 58 Dnr 2016/000055  Kod 111 

Begäran om entledigande från Anna-Maria Lyngstad 
(M) avseende uppdraget som ersättare i fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Anna-Maria Lyngstad (M) 

entledigande från uppdraget som ersättare i fullmäktige och att remittera 

ärendet till länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Anna-

Maria Lyngstad (M) avseende uppdraget som ersättare i fullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Begären om entledigande från Anna-Maria Lyngstad (M), Id 55860  

 

 

Beslutet skickas till 
Anna-Maria Lyngstad (M) 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

______________________________________ 
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KF § 59 Dnr 2015/000335  Kod 001 

Nominering av styrelseledamot och suppleant till 
Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag  

 

att till styrelseledamot i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB nominera 

Peter Högberg (S) och 

 

att till suppleant i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB nominera Marie 

Nicholson (M). 

 

 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-27, KF § 32 beslutade 

fullmäktige att bland annat att tillstyrka aktieägaravtal avseende aktierna i 

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB. Av aktieägaravtalet framgår att 

Vimmerby kommun har rätt att nominera en styrelseledamot och en 

suppleant till styrelsen för Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB. 

 

 

Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till styrelseledamot i 

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB nominera Peter Högberg (S) och 

till suppleant i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB nominera Marie 

Nicholson (M).  

 

Beslutsunderlag 

Aktieägaravtal mellan Salikon Förvaltning AB, Astrid Lindgrens Värld AB 

och Vimmerby kommun Förvaltnings AB, punkt 6.2 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-27, KF § 32 

Valberedningens beslut 2017-03-27, VALB § 4 
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Beslutet skickas till 

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB 

Peter Högberg (S) 

Marie Nicholson (M) 

 

______________________________________ 
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KF § 60 Dnr 2016/000055 Kod 111 

Begäran om entledigande från Ann-Chatrine Weckfors 
(KD) uppdraget som ledamot i barn- och utbildnings-
nämnden samt fyllnadsval efter Ann-Chatrine Weckfors 
(KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ann-Chatrine Weckfors (KD från 

uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att till 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Ann-Chatrine Weckfors (KD) 

utse Hanna Weckfors (KD).  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Ann-

Chatrine Weckfors (KD) angående uppdraget som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden.  

 

Fullmäktige ska ta upp ärendet för beslut vid sammanträde 2017-03-27. 

 

Kristdemokraterna nominerar Hanna Weckfors (KD) till ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden efter Ann-Chatrine Weckfors (KD).  

 

Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden efter Ann-Chatrine Weckfors (KD) utse Hanna 

Weckfors (KD).  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Ann-Chatrine Weckfors (KD), Id 55920  

Nominering från kristdemokraterna, Id 55992 
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Beslutet skickas till 
Ann-Cathrine Weckfors (KD) 

Hanna Weckfors (KD) 

Barn- och utbildningsnämnden 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

______________________________________ 
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KF § 61 Dnr 2017/000150  Kod 109 

Motion om att införa temadagar om droger, alkohol och 
tobak inom kommunens högstadium och gymnasium 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 

att bereda motionen och ta fram förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger en motion inlämnad av 

sverigedemokraterna för beredning. 

 

Det är idag välkänt att alkohol och narkotika brukas av våra ungdomar runt 

om i Sverige och Vimmerby är inget undantag. Narkotika är en farlig drog 

som förstör framtiden för den enskilde och det är svårt för lärare och övrig 

personal att upptäcka missbruket i tid då resurser oftast saknas. Det är 

skolans skyldighet att se till att våra ungdomar, som dagligen vistas i skolan 

ska få arbeta i en narkotika och alkoholfri miljö. Därför vore det önskvärt om 

BUN kan införa en temadag på höst eller vårterminen där en polis visar upp 

hur fantastiskt luktsinne en narkotikahund har, man gör en uppvisning med 

hjälp av hunden. Det är många som inte vet detta och kan man avskräcka 

någon från att använda och eller ha narkotika på sig i skolan är mycket 

vunnet. Det ska ju också framgå klart att får rektorn eller personal larm om 

att det förekommer narkotika i skolan, ja då kommer polisen med hunden dit. 

Det är väldigt viktigt att sätta in stödåtgärder tidigt utan att fördöma och 

straffa någon. Man kan ju som ett komplement till ovanstående bjuda in 

någon som har varit narkoman eller alkoholist men som brutit sig ur detta att 

föreläsa om dennes missbruk och vad som händer med sig själv, 

omgivningen och framtiden. 

 

Sverigedemokraterna vill med denna motion att kommunfullmäktige ger 

uppdrag till berörd nämnd/nämnder 

Att införa temadagar med temat alkohol, narkotika och tobak  

Att påbörja ett samarbete med polisen för besök i kommunens skolor 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 46(52) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av sverigedemokraterna, Id 55701  

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

______________________________________ 
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KF § 62 Dnr 2017/000151  Kod 109 

Motion om ny utredning för utveckling av biogasverk-
samheten i Vimmerby 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda 

motionen och ta fram förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av sverigedemokraterna. 

Av motionen framgår: 

 

Sverige har kommit långt när det gäller nyttjandet av biogas och är ett 

föregångsland för rening av biogas till fordonsgaskvalitet och satsningar har 

gjorts på biogasanläggningar under många år, dock är fortfarande efterfrågan 

större än tillgången på biogas i flera regioner.  

 

Under 2012 färdigställdes en slutrapport om utveckling av 

biogasverksamheten i Vimmerby där resultatet av denna visade på en 

ekonomiskt, svagt försvarbart beslut. Detta ledde till att inget vidare beslut 

togs, baserat på rapporten. 

 

Nu har det gått 5 år sedan detta gjordes och det finns bland annat en ny 

avfallsplan för 2015-2025 där ökad fastighetsnära sortering bidrar till ökad 

mängd substrat för en biogasproduktion genom matavfall samt att flera 

industrier med rötbart avfall har utökat sina produktionsvolymer och 

eventuellt fått större avfallsmängder. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige ger i 

uppdrag till berörd nämnd att besluta om en ny utredning av biogas.  

 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av sverigedemokraterna, Id 55702  
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

______________________________________ 
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KF § 63 Dnr 2016/000055  Kod 111 

Begäran om entledigande från Hugo Bäckman (S) 
avseende uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Hugo Bäckman (S) entledigande 

från uppdraget som ersättare i fullmäktige och att remittera ärendet till 

länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Hugo 

Bäckman (S) avseende uppdraget som ersättare i fullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Hugo Bäckman (S), Id 55912 

 

 

Beslutet skickas till 
Hugo Bäckman (S) 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

______________________________________ 
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KF § 64 Dnr 2017/000194  Kod 109 

Motion - Landsbygdsutveckling i strandnära läge 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda 

motionen och ta fram förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) för beredning.  

 

I sammanfattningen för det tematiska tillägget till ÖP som hanterar LIS-

områden framgår: 

 

”Runt kuster, sjöar och vattendrag finns ett områdesskydd som kallas 

strandskydd. Syftet är att långsiktigt trygga att alla medborgare, genom 

allemansrätten, har tillgång till strandområden. Syftet är också att bevara 

goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Inom strandskyddat område är det 

inte tillåtet att bygga hus, anlägga bryggor, schakta bort jord och flera andra 

åtgärder, utan att man har fått dispens från strandskyddet. En ny 

strandskyddslagstiftning trädde i kraft 2009. Enligt denna ska kommunen i 

sin översiktsplan peka ut lämpliga LIS-områden. Det är områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Inom ett sådant utpekat område får 

beaktas som särskilt skäl för dispens från strandskyddet.” 

 

Landskapet i Vimmerby kommun präglas av mycket skog och många sjöar 

och vattendrag. De utgör ett viktigt inslag i landskapsbilden och de har stor 

betydelse för turism, rekreation och friluftsliv. Samtidigt är strandnära 

miljöer ofta attraktiva lägen för boende. 

 

Strandskyddsplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Vimmerby 

kommun antog strandskyddsplanen som pekar ut områden vid 12 olika sjöar 

i kommunen som lämpliga områden för byggnationer den 25 mars 2013. 

Centerpartiet ser nu ett behov av att ytterligare öka möjligheterna till 

strandnära byggande och då är det nödvändigt att utöka antalet LIS-områden 

i kommunen. 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 51(52) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

 

- att utvärdera strandskyddsplanen utifrån behov av att utse fler LIS-

områden. 

 

- att snarast tillskapa fler LIS-områden i kommunen. 

 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 55976 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

______________________________________ 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 52(52) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 65 Dnr 2017/000195  Kod 109 

Medborgarförslag angående nedläggning av Pelarne 
förskola 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda 

medborgarförslaget och ta fram förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger medborgarförslag inlämnat av Göte 

Sevefalk för beredning.  

 

Av medborgarförslaget framgår ett antal förslag angående samhällsplanering 

med inriktning på att ej fortsätta nedläggningen av Pelarne förskola.   

 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Göte Sevefalk, Id 55985 

 

 

Beslutet skickas till 
Göte Sevefalk 

Kommunstyrelsen 

 

______________________________________ 

 


