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 § 155 Dnr 2017/000004  Kod 000 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Stig Jaensson (S) och Eva Svensson 

(C) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

Tid och plats för justering är: måndagen den 2 oktober 2017, kl 15.00, 

administrativa avdelningen, Stadshuset.  

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

___________________ 
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§ 156 Dnr 2017/000001  Kod 000 

Meddelanden 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande meddelanden till 

handlingarna: 

 

-Sammanställning av redovisning av utbetalt partistöd 2016 

 

-Svar till revisorerna angående granskning av överförmyndarverksamheten 

 

-Finansrapport för Vimmerby kommun per 2017-06-30 

 

___________________ 
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§ 157 Dnr 2017/000197  Kod 739 

Rapportering om förekomsten av ej verkställda 
gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS år 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger redovisning av förekomsten av ej 

verkstställda beslut av gynnande beslut och domar enligt socialtjänstlagen 

och lagen om stöd och service vad gäller andra kvartalet 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av förekomsten av ej verkställda gynnande beslut och domar, Id 

57654 

 

___________________ 
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§ 158 Dnr 2017/000308  Kod 007 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala 
bolag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Under 2014 infördes en del nya regler i kommunallagen om ägarstyrning 

över kommunala bolag. Det infördes krav på att det kommunala ändamålet 

förs in i bolagsordningen och att de kommunala principerna som utgör ram 

för verksamheten ska anges i bolagsordningen. Även fullmäktiges sedan 

tidigare gällande möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut fattas ska 

anges i bolagsordningen. Nya bolagsordningar enligt de nya kraven antogs 

för samtliga kommunala bolag i december 2014. 

 

Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att 

åstadkomma och det ska röra sig om sådana ändamål som är 

kompetensenliga enligt lag och praxis. De kommunala befogenheterna som 

utgör ram för verksamheten tar sikte på vilka kommunalrättsliga principer 

som gäller för verksamheten. De rättsprinciper som är aktuella ska anges. 

 

Regler om kommunstyrelsens uppsiktsplikt finns i 6 kap kommunallagen 

(KL). Av 6 kap 1a § KL framgår att kommunstyrelsen i årliga beslut ska 

pröva om den verksamhet som bedrivits i kommunala bolag under 

föregående kalenderår har varit förenlig med det kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 

kommunstyrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till 

fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna att Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB:s, Vimarhem AB:s, Vimmerby Energi och Miljö AB:s med 

dotterbolag och Vimmerby Fibernät AB:s verksamhet är förenlig med de i 

bolagsordningen fastställda kommunala ändamålen och att verksamheten har 
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utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och att beslutet 

överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger beslutet för kännedom.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-06-01 Id 57115 

Kommunstyrelsens beslut 2017-06-13, KS § 182 

 

___________________ 
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§ 159 Dnr 2017/000050  Kod 105 

Information från nämnder, förvaltningar och bolag till 
fullmäktige 2017 - Astrid Lindgrens Värld AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde deltar VD Joacim Johansson som berättar om 

Astrid Lindgrens Världs AB verksamhet och sommarens säsong.  

 

Deltagande i frågestund 
Lis-Astrid Andersson (S) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  

 

Beslutsunderlag 

Presentation från Astrid Lindgrens Värld AB, Id 58285 

 

___________________ 
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§ 160 Dnr 2017/000331  Kod 109 

Interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Lis-Astrid Andersson (S) angående 
kommunens förskolor 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga interpellationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellation inlämnad av Ingela 

Nilsson Nachtweij (C). Interpellationen riktar sig till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson (S) och handlar om 

processen och medborgardialogen kring den nya förskolan 

 

Vi är oroade över processen och den bristande medborgardialogen kring den 

nya förskolan. Vad ska byggas? Var ska det ska byggas? Vi anser att 

kommunens förskola ska vara kostnadseffektiv och trygg, och vill ha 

underlag för olika alternativ så att vi kan ta välgrundade beslut, därför ställer 

vi följande interpellation. I en avstämning i länet så är det bara två 

kommuner som planerar för enheter med 9-10 avdelningar. Alla andra 

kommuner har byggt 3-6 avdelningar de senaste åren. En kommun har utrett 

vilken storlek som är mest effektiv och konstaterat att 4 avdelningar är både 

mest kostnadseffektiv och kvalitativt bäst. Varför har Socialdemokraterna 

och Moderaterna föreslagit en 10 avdelningar i en stor enhet?  

 

Det finns flera tomter som skulle kunna inrymma 5-avdelningsförskolor och 

det vore värdefullt att påbörja detaljplaneprocesser för att kunna bygga 

förskolor på andra platser. Varför görs inte detta? 

 

Vilka ekonomiska skillnader blir det för verksamheten om man bygger fem 

eller tio avdelningar, såväl drift som investering? Hur många enhetschefer 

behövs det för en stor förskola?  
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Bygger man många avdelningar på en enhet så kan ett behov av flera 

enhetschefer göra att effektiviseringen uteblir eller minskar.  

 

Vi är också oroliga för att smittspridningen på en stor förskola med en 

gemensam matsal ökar. Har hänsyn tagits till detta när man planerar en så 

stor enhet? 

 

Grannkommunen planerar att bygga 10 avdelningar till en kostnad på 100 

miljoner. Det är viktigt att vi tänker efter kring vilket samhälle vi vill bygga 

innan vi gör en så stor investering. Om vi i framtiden lägger ner mindre 

enheter för att fylla den stora förskolan tvingas föräldrar att skjutsa till en 

stor förskola långt ifrån sin bostad, vilket minskar tryggheten och 

kommunens attraktionskraft. Hur ser socialdemokraterna och moderaterna på 

den risken? 

 

Har vi möjlighet att vid ett tillfälle investera så mycket i en förskola eller kan 

det vara bättre att bygga vid två olika tillfällen och avvakta födelsetalen och 

behoven?  

 

Vi vill se en förskola som erbjuder barn och föräldrar trygghet och närhet, en 

bred verksamhet med geografisk spridning. Hur ser ni på möjligheten till fler 

externa utförare? De privata alternativ som finns är uppskattade och vi ser en 

möjlighet till fler utförare i vår kommun. Med externa utförare kan en 

bredare verksamhet erbjudas, utan att kommunen behöver använda sitt 

begränsade investeringsutrymme. Tänker BUN bjuda in fler aktörer? 

 

Hur ser ni på möjligheten att använda befintliga fastigheter för att skapa fler 

förskoleplatser? Finns det fler fastigheter utöver Eken och Pelarne skola som 

ni erbjudits men tackat nej till? 

 

Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen får ställas till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson (S) och att 

interpellationsdebatt hålls på fullmäktiges sammanträde 2017-09-25. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellationssvar från Lis-Astrid 

Andersson (S).  

 

Deltagande i interpellationsdebatt 
Lis-Astrid Andersson (S) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  
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Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 57334 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19, KF § 154 

Interpellationssvar från Lis-Astrid Andersson (S), Id 58184 

 

___________________ 
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§ 161 Dnr 2017/000006  Kod 000 

Ledamöternas frågestund 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågestunden till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall ledamöternas frågestund finnas med 

som en stående punkt på varje sammanträde. En fråga ska vara skriftlig och 

undertecknad och bör lämnas in i förväg. Frågan kan också framställas under 

ett sammanträde och är frågan mycket kort och enkel behöver den inte vara 

skriftlig eller försedd med någon förklaring. 

 

Vid dagens sammanträde ställs följande frågor: 

 

Anneli Jakobsson (SD) frågar Lis-Astrid Andersson (S) vad skillnaden är 

mellan entreprenöriellt lärande och PRAO. Lis-Astrid Andersson (S) svarar 

att det finns ett dokument framtaget om vad entreprenöriellt lärande är. Det 

kommer kanske också ett lagförslag om obligatorisk PRAO och nämnden 

vill invänta det innan man inför någon ny PRAO i Vimmerby.  

 

___________________ 
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§ 162 Dnr 2017/000005  Kod 000 

Allmänhetens frågestund 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Allmänheten bereds under detta tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges 

ledamöter. Rätt att delta vid allmänhetens frågestund tillkommer den som är 

medlem i kommunen i enlighet med 1 kap 4 § kommunallagen.  

 

Vid dagens sammanträde ställs frågor från följande medborgare 

 

Jonas Friberg undrar när ska idrottshallen rustas upp och när kommer det 

att byggas ny idrottshall i Vimmerby? Helen Nilsson (S) svarar att det finns 

uppdrag att se över samtliga idrottshallar och att man då också ska ta fram 

prioriteringslista. Kan ej ge svar om när ny idrottshall kan byggas. Tomas 

Peterson (M) svarar att det är roligt att idrottsföreningarna växer och att det 

går bra för dem. Löpande underhåll görs på idrottshallar och många 

satsningar har gjorts på nya kommunala anläggningar. Det finns ingen 

tidplan, men det finns en ambition. 

 

Conny Gunnarsson frågar om gång- och cykelväg i Gullringen. När 

kommer den att byggas? Helen Nilsson (S) svarar att även denna fråga ingår 

i prioriteringslistan och den finns uppe för diskussioner. Det är angeläget att 

den byggs.  

 

___________________ 
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§ 163 Dnr 2017/000403  Kod 010 

Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 - 
information från Regionförbundet i Kalmar län 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde deltar regiondirektör Helena Nilsson och 

regionstyrelsens ordförande Ulf Nilsson (S) från Regionförbundet i Kalmar 

län. De presenterar förslaget till regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 

fram till 2030.  

 

Förslaget till regional utvecklingsstrategi har skickats ut till samtliga 

kommuner i länet och Regionförbundet vill få in synpunkter från 

kommunerna senast 2017-11-17.  

 

Deltagande i frågestund 
Ingela Nilsson Nachtweij (C)  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030, Id 58080  

Missiv från Regionförbundet i Kalmar län om RUS 2030, Id 58079 

 

___________________ 
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§ 164 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 – ordförande Tomas Peterson (M) 

 

Barn- och utbildningsnämnden - ordförande Lis-Astrid Andersson (S) 

 

Miljö- och byggnadsnämnden - ordförande Lars-Inge Green (S) och miljö- 

och byggnadschefen Anders Helgée. 

 

Kommunchef Carolina Leijonram och barn- och utbildningschef Birgitha 

Sahlin finns tillgängliga för att svara på frågor.  

 

Deltagande i frågestund 
Helen Nilsson (S)  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med plan för nämndernas återredovisning till fullmäktige 

2017, Id 55203 

Register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna t o m juni 2017, Id 57750 

Register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna 2016, Id 55502 

Återredovisning från KS, Id 58199 

Återredovisning från MBN, Id 58201 

 

___________________ 
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§ 165 Dnr 2017/000209  Kod 008 

Vänortsarbete med Joniskis 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby och Joniskis är sedan 1993 vänorter det är tradition att ha i 

Joniskis att ha en kulturfestival ”Stadens Dag” i början av juli varje år. 

Vimmerby kommun brukar få en inbjudan till detta evenemang och har fått 

det även i år. Stadens Dag kommer att äga rum 7-9 juli och 2-3 personer från 

Vimmerby bjuds in att komma.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-23 att utse 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) tillsammans med Erik 

Paulsson (C) att delta vid Stadens dag i Joniskis 2017. 

 

Vid dagens sammanträde lämnar Tomas Peterson (M) och Erik Paulsson (C) 

information om besök i Joniskis.  

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan från Joniskis, Id 56452 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, § 79 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-05-19 Id 56650 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-23, KSAU 139 

 

___________________ 
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§ 166 Dnr 2017/000122  Kod 008 

Nordenmöte 2017 på Island 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har vänorter i de nordiska länderna och vartannat år är 

det Nordenmöte i något av länderna. År 2015 var Nordenmötet i Vimmerby 

och i år är mötet i Thorlakshöfn på Island.  

 

Vimmerby kommun har fått inbjudan att delta på vänortsträffen som är 

onsdagen 5 juli till söndagen 9 juli 2017. Kommunstyrelsen beslutade 2017-

04-04 att kommunen ska delta i Nordenmötet på Island 2017, att delegera till 

kommunstyrelsens arbetsutskott att utse deltagare och att ge kanslijurist 

Therese Jigsved i uppdrag att bereda ärendet.  

 

Arbetsutskottet beslutade att utse fullmäktiges ordförande Lennart Nygren 

(S) att delta på Nordenmötet tillsammans med kanslijurist Therese Jigsved. 

 

Vid dagens sammanträde lämnar kanslijurist Therese Jigsved information 

från besöket.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 78 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-05-19 Id 56850 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-23, KSAU § 138 

Presentation av Nordenmöte på Island 2017, Id 58198 

 

___________________ 
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§ 167 Dnr 2017/000039  Kod 007 

Information från revisorerna till fullmäktige 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid varje sammanträde ska kommunens revisorer lämna aktuell information 

från revisorerna.  

 

Vid dagens sammanträde lämnas information av revisor Ulf Svensson om 

revisorernas granskning av kontanthanteringen och verkställigheten av 

kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna.  

 

Beslutsunderlag 

Missiv angående granskning av verkställigheten, Id 57728 

Revisionsrapport Granskning den demokratiska processen och 

verkställigheten av fullmäktiges beslut, Id 57727 

Bilagor till granskning av verkställigheten, Id 57726 

Missiv granskning av kontanthanteringen, Id 57193 

Revisionsrapport Granskning av kontanthanteringen, Id 57194 

 

___________________ 
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§ 168 Dnr 2015/000218  Kod 214 

Detaljplan Nosshult 1:1, Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och miljö- 

och byggnadsnämnden förslag att godkänna detaljplan för Nosshult 1:1.  

 

Sammanfattning 

Planförslaget skapar förutsättningar för ny bostadsbebyggelse, skola, vård 

och serviceverksamhet. Förslaget innebär att ytor som idag används som 

odlingsmark och betesmark bebyggs med fristående villor, parhus, 

flerbostadshus, skola och vård. Planen möjliggör för ca 40 bostadstomter. 

 

Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en ändring av riktvärdena i 

förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Ändringen 

innebär att riktvärdena för buller från väg och spårtrafik höjs från 55 till 60 

dBA vid bostadsbyggnads fasad. Ändringen trädde ikraft den 1 juli 2017. 

För Nosshult 1:1 innebär det nya beslutet att bullerskyddet inte längre är 

nödvändigt och bestämmelse om bullerskydd har därför tagits bort från 

plankartan. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens och miljö- och 

byggnadsnämndens förslag till beslut och stadsarkitekt Sara Dolk deltar och 

redogör för ärendet.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med miljö- och byggnadsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att godkänna detaljplan för Nosshult 1:1. 

 

 

Deltagande i frågestund 
Lis-Astrid Andersson (S)  
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Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-08-16 § 124 

Detaljplanehandlingar för Nosshult 1:1 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, KS § 216 

 

Beslutet skickas till 

Stadsarkitekt Sara Dolk (för vidare handläggning)  

 

___________________ 
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§ 169 Dnr 2015/000494  Kod 216 

Finansiering av paviljonger inom förskolan vid Lunden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och 

det förtydligande som Björn Swedborg (M) föreslår 

 

att anta förslag till finansiering för etablering och drift av förskolepaviljonger 

2017 genom omfördelning från finansförvaltningen till barn- och  

utbildningsnämnden (2,96 mnkr) och kommunstyrelsen (3,52 mnkr) 

 

att tilläggsanslaget gäller för 2017 och verksamheten ska inrymmas inom 

tidigare beslutade ramar för 2018.  

 

Sammanfattning 

Under året har söktrycket till förskolan varit högt och behov av fler 

förskoleplatser har uppstått. Enligt BUN § 14, 2017-01-25, fick Barn- och 

utbildningsnämndens ordförande i uppdrag att begära företräde i 

kommunstyrelsen och informera om den akuta situationen om lokaler och 

platsbehov i förskolan. Kommunstyrelsen beslutade, KS § 43, 2017-03-07, 

att beställa paviljonger i avvaktan på att den nya förskolan ska bli 

färdigställd. Samhällsbyggnadsavdelningen tilldelades uppdraget, i samråd 

med Barn- och utbildningsnämnden, att beställa och iordningsställa tillfälliga 

paviljonger.  

 

Finansiering föreslås ske genom omfördelning av budgetramar. Förslaget 

innebär att pengar omfördelas från Finansförvaltningen till kommunstyrelsen 

och barn- och utbildningsnämnden. Det budgeterade resultatet förblir 

därmed oförändrat.  

 

Förslaget innebär att barn- och utbildningsnämnden tilldelas 2,96 mnkr och 

kommunstyrelsen tilldelas 3,52 mnkr, vilket innebär en total omfördelning 

på 6,48 mnkr. Omfördelningen föreslås ske från den ofördelade budgeten 

som kallas för ”för framtida räntehöjningar, valnämnden och under året 

tillkommande investeringar”. 
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Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta förslag till finansiering för etablering och drift av 

förskolepaviljonger 2017 genom omfördelning från Finansförvaltningen till 

Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen. 

att  tilläggsanslaget gäller för 2017 och verksamheten ska 

inrymmas inom tidigare beslutade ramar för 2018. 

 

Fullmäktiges vice ordförande Björn Swedborg (M) föreslår ett förtydligande 

i kommunstyrelsens förslag genom att lägga till summan som varje nämnd 

får i beslutet. 

 

Tomas Peterson Ställer sig bakom Björn Swedborgs (M) förslag.  

 

Beslutsunderlag 

BUN § 14, 170125 Lokaler och platsbehov i förskolan  

Protokollsutdrag 2017-03-07 § 43 Lokaler och platsbehov för förskolan 

BUN § 87, 2017-05-24 

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, controller, 2017-06-28, Id 57563 

Finansieringsunderlag Id 57564 

Arbetsutskottets beslut 2017-08-22 § 192 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, KS § 213 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

Ledningsgruppen 

 

___________________ 
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§ 170 Dnr 2016/000515  Kod 000 

Integrationsstrategi för Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta integrationsstrategi för Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Förslag till integrationsstrategi har tagits fram av socialnämnden och 

överlämnats till kommunstyrelsen för vidare politisk behandling. Förslaget 

har därefter varit på remissrunda samt processats vidare inom arbetsutskottet. 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

integrationsstrategi för Vimmerby kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Integrationsstrategi för Vimmerby kommun, 2016-09-29 

Socialnämndens beslut § 97, 2016-09-22 

Arbetsutskottets beslut § 224, 2016-10-31 

Remissvar, Centerpartiet, 2017-01-11 

Arbetsutskottets beslut § 64 2017-03-14, § 120 2017-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 2017-06-13, KS § 173 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Ledningsgruppen 

 

___________________ 
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§ 171 Dnr 2015/000485  Kod 109 

Motion om upprättande av integrationsstrategi 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

motionen anses vara besvarad med hänvisning till nyligen framtagen 

integrationsstrategi.  

 

Sammanfattning 

Curt Tyrberg (C) har lämnat in motion om tillsättande av en 

fullmäktigeberedning för upprättande av en integrationsstrategi. 

Eva Berglund (S) och Marie Nicholson (M) har lämnat in motion om 

upprättande av en integrationsstrategi. Motionerna lämnades in vintern 

2015/2016. Under hösten 2015 hade dåvarande presidieberedning inom 

kommunstyrelsen redan gett socialchef Anette Nilsson i uppdrag att ta fram 

ett förslag på integrationsstrategi. Vid arbetsutskottets sammanträde maj 

2016 beslutades att invänta hanteringen av motionerna tills Anette Nilssons 

uppdrag från presidieberedningen var färdigbehandlad. Förslaget har 

processats inom kommunstyrelsens arbetsutskott samt varit på remissrunda. 

Integrationsstrategin antas i kommunfullmäktige i september 2017. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 

vara besvarad med hänvisning till nyligen framtagen integrationsstrategi.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Eva Berglund (S) och Marie Nicholson (M) Id 49494 

Kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-23 KF § 288  

Motion inlämnad av Curt Tyrberg (C) Id 50228 
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Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-25 KF § 24 

Arbetsutskottets beslut § 64 2016-05-02 

Arbetsutskottets beslut § 121 2017-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 2017-06-13, KS § 174 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Eva Berglund (S) 

Marie Nicholson (M)  

 

___________________ 
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§ 172 Dnr 2016/000072  Kod 109 

Motion om tillsättande av en fullmäktigeberedning för 
upprättande av en integrationsstrategi 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

motionen anses vara besvarad med hänvisning till nyligen framtagen 

integrationsstrategi.  

 

Sammanfattning 

Curt Tyrberg (C) har lämnat in motion om tillsättande av en 

fullmäktigeberedning för upprättande av en integrationsstrategi. 

Eva Berglund (S) och Marie Nicholson (M) har lämnat in motion om 

upprättande av en integrationsstrategi. Motionerna lämnades in vintern 

2015/2016. Under hösten 2015 hade dåvarande presidieberedning inom 

kommunstyrelsen redan gett socialchef Anette Nilsson i uppdrag att ta fram 

ett förslag på integrationsstrategi. Vid arbetsutskottets sammanträde maj 

2016 beslutades att invänta hanteringen av motionerna tills Anette Nilssons 

uppdrag från presidieberedningen var färdigbehandlad. Förslaget har 

processats inom kommunstyrelsens arbetsutskott samt varit på remissrunda. 

Integrationsstrategin antas i kommunfullmäktige i september 2017. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 

vara besvarad med hänvisning till nyligen framtagen integrationsstrategi.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Eva Berglund (S) och Marie Nicholson (M) Id 49494 

Kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-23 KF § 288  
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Motion inlämnad av Curt Tyrberg (C) Id 50228 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-25 KF § 24 

Arbetsutskottets beslut § 64 2016-05-02 

Arbetsutskottets beslut § 122 2017-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 2017-06-13, KS § 175 

 

Beslutet skickas till 

Curt Tyrberg (C) 

Socialnämnden 

 

___________________ 
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§ 173 Dnr 2017/000298  Kod 109 

Motion om att inte ta emot nyanlända 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

avslå motionen.  

 

Reservationer 

Ledamöterna från sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde förelåg motion inlämnad av Anneli 

Jakobsson (SD) om att inte ta emot nyanlända. Av motionen framgår samman-

fattningsvis att en kommuns uppgift är att skapa välfärd för de människor som 

bor i kommunen och kommunen ska jobba för en utveckling som är till fördel 

även för kommande generationer. En hög asylinvandring till kommunen innebär 

ett socialt åtagande under en längre tid med ökade kostnader.  

 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att inte ta emot 

asylsökande, ensamkommande och nyanlända som anvisas till kommunen. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

 

Deltagande i debatt 
Anneli Jakobsson (SD) 

Eva Berglund (S) 

Helen Nilsson (S) 

Erik Paulsson (C) 
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Yrkande 
Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Eva Berglund (S) yrkar med instämmande av Erik Paulsson (C) bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 56960 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29 § 118 

Arbetsutskottets beslut 2017-06-27 § 182 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, KS § 210 

 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson (SD)  

 

___________________ 
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§ 174 Dnr 2016/000482  Kod 109 

Motion Begränsning av rese- och väntetid vid 
skolskjuts 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

avslå motionen.  

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ledamöterna från centerpartiet reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Anna Svensson (C) har genom motion väckt frågan om begränsning av rese- 

och väntetid vid skolskjuts. I sin motion skriver Anna Svensson (C) att för 

att barn och unga på landsbygden ska orka med skola och fritidsaktiviteter är 

det viktigt att tiden för att ta sig till och från skolans undervisning är rimlig. 

För de små barnen är trygghet och möjlighet till vila viktigt, medan det för 

ungdomar i högstadieåldern finns större behov av läxläsning och sociala 

aktiviteter.  

 

Tiden till och från skolan består för barn med skolskjuts av två delar: restid 

och väntetid. Idag finns enbart riktlinjer för väntetid för skolskjutsar i 

Vimmerby kommun, trots att restiden i många fall är än viktigare. I många 

kommuner finns riktlinjer för både väntetider och restider inskrivna i 

skolskjutsreglementen och Anna Svensson (C) anser att motsvarande bör 

finnas även i Vimmerby.  

 

Anna Svensson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att begränsning av 

rese- och väntetid inför i Vimmerby kommuns riktlinjer för skolskjuts samt 

att rese- och väntetiden för Vimmerby kommuns skolskjutsar begränsas till 

120 minuter per dag för låg- och mellanstadieelever och 160 minuter per dag 

för högstadieelever.  
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Joakim Svensson, trafikadministratör, redogjorde för ärendet vid 

kommunstyrelsens sammanträde. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

 

Deltagande i debatt 
Anna Svensson (C) 

Tomas Peterson (M) 

Pia Young (V) 

Magnus Gustafsson (M) 

 

 

Yrkanden 
Anna Svensson (C) yrkar med instämmande av Pia Young (V) bifall till 

motionen och att de fullmäktige ska besluta om varje förslag i motionen för 

sig. 

 

Tomas Peterson (M) yrkar med instämmande av Magnus Gustafsson (M) 

avslag till motionens yrkanden.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att flera förslag föreligger och ställer först 

kommunstyrelsens förslag mot Anna Svenssons (C) förslag om begränsning 

av rese- och väntetiden inför i Vimmerby kommuns riktlinjer för skolskjuts. 

Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns.  

 

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

 

Den som bifaller Anna Svenssons (C) förslag röstar nej. 

 

Omröstningen får resultatet 26 ja-röster och 14 nej-röster. Ordföranden 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Joakim Svensson, trafikadministratör 2017-03-17 Id 55900 

Riktlinjer för skolskjuts i Vimmerby kommun, Id 52625 

Motion inlämnad av Anna Svensson (C), Id 53029. 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 204 2016-09-26 

Arbetsutskottets beslut § 152 2017-05-23 

Kommunstyrelsens beslut 2017-06-13, KS § 178 

 

Beslutet skickas till 

Anna Svensson (C) 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

     Bilaga 

___________________ 
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§ 175 Dnr 2017/000237  Kod 109 

Motion - Renovering av idrottshallen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

avslå motionen med hänvisning till att ett arbete med att se över samtliga 

kommunala idrottsanläggningar redan initierats av kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

 

Reservationer 

Reservation från ledamöterna i centerpartiet, kristdemokraterna, 

sverigedemokraterna och vänsterpartiet.  

 

Sammanfattning 

En motion är inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C) angående 

renovering av idrottshallen i Vimmerby. Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar 

att kommunfullmäktige beslutar att kommunen utreder möjligheten att 

renovera idrottshallen enligt ovan i samverkan med exempelvis 

Riksidrottsförbundet. 

 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 145 diskuterades 

renoveringsbehov av ishallen. Arbetsutskottet beslutade då att återremittera 

ärendet och istället ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta ett 

helhetsgrepp över samtliga kommunala idrottsanläggningar.  

För att skaffa en större helhetsbild anser utvecklingsavdelningen att 

motionen avslås med hänvisning till att samtliga av kommunens 

idrottsanläggningar behöver ses över beträffande nuvarande skick på 

byggnaderna för ändamålet, livslängd i det fall man inte renoverar, samt 

vilka renoveringsbehov som finns inom de kommande åren. Detta för att ge 

en grund att utgå ifrån, möjlighet att prioritera och lägga en plan för 

eventuella kommande åtgärder samt möjlig finansiering. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 

med hänvisning till att ett arbete med att se över samtliga kommunala 

idrottsanläggningar redan initierats av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

 

Deltagande i debatt 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Ola Gustafsson (KD) 

Helen Nilsson (S) 

Eva Berglund (S) 

 

 

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

(KD) bifall till motionen.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer kommunstyrelsens 

förslag mot Ingela Nilsson Nachtweijs (C) förslag om att bifalla motionen. 

Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns.  

 

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

 

Den som bifaller Ingela Nilsson Nachtweijs (C) förslag röstar nej. 

 

Omröstningen får resultatet 25 ja-röster och 14 nej-röster. Ordföranden 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 56423 

Kommunstyrelsen arbetsutskotts beslut § 145 2017-05-23 

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgersson, fritidssamordnare, 2017-08-07 Id 57746 

Arbetsutskottets beslut 2017-08-22 § 198 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, KS § 209 
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Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Utvecklingsavdelningen 

     Bilaga 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 39(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 176 Dnr 2016/000646  Kod 109 

Motion om breddad delaktighet i budgetprocessen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

avslå motionen med motiveringen att ett uppdrag ligger på 

organisationsberedningen att titta på hur arbetsutskottet eller andra utskott 

ska vara sammansatta.  

 

Reservationer 

Reservation från ledamöterna i centerpartiet, kristdemokraterna, sverige-

demokraterna och vänsterpartiet.  

 

Sammanfattning 

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

har väckt motion om breddad delaktighet i budgetprocessen. Budgeten är 

kommunens viktigaste styrdokument. Där anges förutsättningar, mål och 

resurser för kommunens satsningar och utmaningar för de kommande åren. 

Oavsett om man sitter i majoritet eller opposition är det av största vikt att 

vara väl insatt i de ekonomiska förutsättningarna för att kunna fatta kloka 

beslut. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj att föreslå fullmäktige besluta att 

avslå motionen med motiveringen att ett uppdrag ligger på 

organisationsberedningen att titta på hur arbetsutskottet eller andra utskott 

ska vara sammansatta. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni att återremittera motionen till 

kommunstyrelsen för att formulera en tydligare skrivning kring uppdraget 

till organisationsberedningen vad gäller budgetberedning. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-05 förelåg kommunstyrelsens 

förslag från maj månad. 
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Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 

med motiveringen att ett uppdrag ligger på organisationsberedningen att titta 

på hur arbetsutskottet eller andra utskott ska vara sammansatta. 

 

 

Deltagande i debatt 
Ola Gustafsson (KD) 

Eva Berglund (S) 

Erik Paulsson (C) 

Helen Nilsson (S) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Marie Nicholson (M) 

 

 

Yrkanden 
Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till motionen.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer kommunstyrelsens 

förslag mot Ola Gustafssons (KD) förslag om att bifalla motionen. 

Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns.  

 

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

 

Den som bifaller Ola Gustafssons (KD) förslag röstar nej. 

 

Omröstningen får resultatet 25 ja-röster och 14 nej-röster. Ordföranden 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD) m fl, Id 54413 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, KF § 298  
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Tjänsteskrivelse Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-26 Id 56459 

Arbetsutskottets beslut § 150 2017-05-23 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 147  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 143 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, KS § 207 

 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård (KD) 

Torbjörn Sandberg (KD)  

Ola Gustafsson KD)  

     Bilaga 

___________________ 
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§ 177 Dnr 2017/000150  Kod 109 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och barn- 

och utbildningsnämndens förslag att motionen anses vara besvarad genom 

det arbete som redan görs inom skolorna i Vimmerby.  

 

Sammanfattning 

Jimmy Rödin (SD), Anneli Jakobsson (SD) och Kjell Jakobsson (SD) har 

väckt en motion där de yrkar att barn- och utbildningsnämnden inför 

temadagar med temat alkohol, narkotika och tobak och påbörjar ett 

samarbete med polisen för besök i kommunens skolor. 

 

Kommunfullmäktige har gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att 

bereda motionen och ta fram förslag till beslut. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att det vid både 

högstadieskolorna och gymnasieskolan genomförs mycket arbete inom 

området alkohol, narkotika, doping och tobak. Skolorna arbetar efter 

Skolverkets riktlinjer som anger att dessa områden ska integreras i olika 

ämnen för att eleverna ska ges en mer sammansatt bild av dessa områden. 

Skolorna anordnar temadagar och temaveckor, samarbetar med kommunens 

ungdomspedagog och folktandvården.  

 

Både högstadieskolorna och gymnasiet har dessutom rutiner och samarbete 

med närpolisen, socialförvaltningen och beroendeenheten kring dessa frågor. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens och barn- och 

utbildningsnämndens förslag.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta, att motionen anses vara besvarad genom det 

arbete som redan görs inom skolorna i Vimmerby. 

 

 

Deltagande i debatt 
Helen Nilsson (S)  

 

Beslutsunderlag 

Motion om att införa temadagar om droger, alkohol och tobak 2017-03-02 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27 § 61 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-21 § 96 

Arbetsutskottets beslut 2017-08-22 § 201 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, KS § 208 

 

Beslutet skickas till 

Jimmy Rödin 

Anneli Jakobsson  

Kjell Jakobsson 

 

___________________ 
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§ 178 Dnr 2015/000075  Kod 109 

Medborgarförslag om att påbörja försköningen av fula 
miljöer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

medborgarförslaget anses vara besvarat med hänvisning till 

gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby.  

 

Sammanfattning 

Johan Rosén har genom medborgarförslag väckt frågan om att försköna delar 

av Vimmerby kommun. 

 

Kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden ställer sig 

positiva till medborgarförslaget och anser att de förslag som tas upp bör ingå 

i arbetet Vackra Vimmerby. 

 

Gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby beaktar hela staden i ett 

sammanhang så att varje liten åtgärd ska bidra till helheten av ett vackrare 

Vimmerby. I investeringsbudgeten avsätts medel för arbete med 

programmet. På grund av nuvarande ekonomiska situation har det fått lägre 

prioritering. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att gestaltningsprogrammet Vackra 

Vimmerby ska vara drivande och ledande i det pågående arbetet med att 

försköna Vimmerby. Att parallellt med Vackra Vimmerby arbeta med 

ytterligare försköningsarbete bedöms inte vara ett tillfredsställande och väl 

fungerande arbetssätt. Förslagen som lyfts fram om försköning av fula 

miljöer bör dock tas i beaktande i framtida arbete med 

gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget anses vara besvarat med hänvisning till 

gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Johan Rosén, Id 46919 

Kommunfullmäktiges beslut § 48 2015-02-23  

Kommunstyrelsens beslut § 122 2015-03-24 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 51 2015-06-10 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 96 2015-05-20 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-05 

Arbetsutskottets beslut 2017-06-27 § 181 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, KS § 211 

 

Beslutet skickas till 

Johan Rosén 

Stadsarkitekt Sara Dolk 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 179 Dnr 2015/000076  Kod 109 

Medborgarförslag om att flytta brandkårsmuseet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

avslå medborgarförslaget.  

 

Sammanfattning 

Johan Rosén har genom medborgarförslag väckt frågan om att flytta 

brandkårsmuseet från Gästgivarhagen till dunge bakom kontorshus för 

Vimmerby Energi AB och vid sidan av brandstationen. Det föreslås även att 

personal inom räddningstjänsten ska sköta underhåll av museet samt att 

flytten ska göras till projektarbete för invandrare för att minska kostnaderna. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anser inte att frågan om att flytta 

brandkårsmuseet är aktuell inom en överskådlig framtid. Det är inte aktuellt 

att skriva om anställningsavtal för personal inom räddningstjänsten att sköta 

underhåll av lokalen. Det är inte aktuellt att göra en eventuell flytt till ett 

projektarbete för invandrare med syftet att minska kostnader. 

Den samlade bedömningen är därmed att medborgarförslaget bör avslås. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

medborgarförslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Johan Rosén, Id 46921 

Kommunfullmäktiges beslut § 49, 2015-02-23 

Kommunstyrelsens beslut § 123, 2015-03-24 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut § 52 2015-06-01  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-05 Id 56561 

Arbetsutskottets beslut 2017-06-27 § 180 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05, KS § 212 

 

Beslutet skickas till 

Johan Rosén 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 180 Dnr 2016/000594  Kod 022 

Policy för användning av elektronisk utrustning i 
Vimmerby Kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta policy för användning av elektronisk utrustning i Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

En policy har tagits fram av HR-avdelningen för att ange de regler som gäller för 

mobilabonnemang/telefoni, mobilsurf samt mobilt bredband. Policyn gäller för 

anställda och förtroendevalda i Vimmerby kommun. Policyn har tagits fram för 

att förvaltningarna vid hantering av mobilabonnemang/telefoni, mobilsurf samt 

mobilt bredband ska göra likadant. Ingen kostnad förväntas uppstå. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy för 

användning av elektronisk utrustning i Vimmerby kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Monica Bergh, HR-chef 2017-04-03, Id 54071 

Policy för användning av elektronisk utrustning Id 54071 

Kommunstyrelsens beslut 2017-06-13, KS § 185 

 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 

 

___________________ 
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§ 181 Dnr 2017/000348  Kod 111 

Valdistriktsindelningen i Vimmerby kommun vid valen 
2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

behålla nuvarande valdistriktsindelning för Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Kommuner ska enligt 4 kap 7 § vallagen se över indelningen i valdistrikt året 

närmast före det år då ordinarie val till riksdagens ska hållas. Länsstyrelsen 

beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast den 1 december 2017 

för att beslutet ska kunna tillämpas vid valen 2018. 

 

Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det 

finns särskilda skäl får valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 

röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast 

om det finns synnerliga skäl. Vimmerby kommun har 13 valdistrikt, varav 7 

har färre än 1 000 röstberättigade. De som har färre än 1 000 röstberättigade 

är Storebro, Rumskulla-Pelarne, Frödinge, Locknevi, Djursdala, Gullringen 

och Tuna. 

 

Anser kommunen att nuvarande valdistriktsindelning kan vara oförändrad 

även vid valen 2018 ska även detta anmälas till länsstyrelsen av fullmäktige 

senast den 2 oktober 2017. 

 

Valnämnden har uttalat 2016-04-27, VN § 10 att om lagstiftningen tillåter att 

Vimmerby kommun vid det allmänna valet 2018 har kvar samma 

valdistriktsindelning som tidigare så vill valnämnden behålla nuvarande 

valdistriktsindelning.  

 

Skäl till att behålla nuvarande valdistriktsindelning är att det finns risk för 

lägre valdeltagande om det är långt att ta sig till vallokalen. Det är dåliga 

kommunikationer mellan de mindre orterna.  
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Det har inte varit svårt att rekrytera röstmottagare till de mindre orterna utan 

valarbetet fungerar mycket väl i alla valdistrikt. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att behålla nuvarande 

valdistriktsindelning för Vimmerby kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från länsstyrelsen i Kalmar län, Id 56787 

Valnämndens beslut 2016-04-27, VN § 10  

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-07-03, Id 57465 

Arbetsutskottets beslut 2017-08-22 § 193 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-12, KS § 230 

 

Beslutet skickas till 

Valnämnden 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

 

___________________ 
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§ 182 Dnr 2017/000303  Kod 111 

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden och ersättare 
i valberedningen efter Ali Fenikh (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nominering från 

socialdemokraterna att utse Mikaela Hallberg (S) till ersättare i 

socialnämnden och Maria Samuelsson (S) till ersättare i fullmäktiges 

valberedning.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29 att bevilja Ali Fenikh (s) 

entledigande från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 

fullmäktiges valberedning och ersättare i socialnämnden. Fullmäktige 

beslutade att remittera ärendet till länsstyrelsen i Kalmar län för ny 

sammanräkning vad gäller uppdraget som ledamot i fullmäktige och till 

gruppledaren för socialdemokraterna vad gäller övriga uppdrag.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Ali Fenikh (S), Id 57004 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29, KF § 122 

Nominering från socialdemokraterna, Id 58291 

 

Beslutet skickas till 

Mikael Hallberg 

Maria Samuelsson 

Socialnämnden 

Personalavdelningen 

Administrativa avdelningen  

 

___________________ 
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§ 183 Dnr 2017/000385  Kod 111 

Begäran om entledigande från Jimmy Alexandersson (L) 
avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Jimmy Alexandersson (L) 

entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och 

remitterar ärendet till länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Jimmy 

Alexandersson (L) avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Jimmy Alexandersson (L), Id 57862 

 

Beslutet skickas till 

Jimmy Alexandersson 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Personalavdelningen 

Administrativa avdelningen      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 53(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 184 Dnr 2017/000402  Kod 111 

Begäran om entledigande från Lena Larsson (M) 
avseende uppdraget som ersättare i socialnämnden 
samt fyllnadsval efter Lena Larsson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Lena Larsson (M) entledigande från 

uppdraget som ersättare i socialnämnden och utser Linnea Fasth (M) till 

ersättare i socialnämnden efter Lena Larsson (M).  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Lena 

Larsson (M) avseende uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger också nominering från moderaterna till 

ny ersättare efter Lena Larsson (M).  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Lena Larsson (M), Id 58020 

Nominering från moderaterna, Id 58076 

 

Beslutet skickas till 

Lena Larsson 

Linnea Fasth 

Socialnämnden 

Personalavdelningen 

Administrativa avdelningen      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 54(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 185 Dnr 2017/000378  Kod 109 

Medborgarförslag Nyttja Vimarvallen till hundrastgård 
och andra evenemang 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger medborgarförslag från Petra Karlsson 

om att skapa en hundrastgård på Vimarvallen i Vimmerby.  

 

Enligt 5 kap 25 § kommunallagen får fullmäktige överlåta till styrelsen eller 

annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom 

medborgarförslag om det inte är ett ärende av större vikt eller av principiell 

karaktär. Föreliggande medborgarförslag är av sådant slag att 

kommunfullmäktige kan överlåta på kommunstyrelsen att fatta beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Petra Karlsson, Id 57787 

 

Beslutet skickas till 

Petra Karlsson 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 55(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 186 Dnr 2017/000404  kod 109 

Motion - Äldreboendegaranti i Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Gudrun Brunegård 

(KD) angående införande av äldreboendegaranti i Vimmerby kommun. 

Trygghet för äldre är en huvudfråga i vårt välfärdstänkande. Det är hög tid 

att visa respekt för äldre och lagstifta om en äldreboendegaranti. En 

äldreboendegaranti skulle kunna garantera att varje person över exempelvis 

85 år har lagstadgad rätt till en plats på äldreboende när och om de vill. 

Behovsbedömningen tas således bort och att ta bort behovsbedömningen kan 

ses som ett avsteg från nuvarande lagstiftning, vilket redovisades i svaret på 

en tidigare motion från kristdemokraterna.  

 

Men för att nå ett steg på vägen mot en äldreboendegaranti vill kristdemo-

kraterna föreslå kommunfullmäktige beslutat att uppdra åt kommunstyrelsen att 

klarlägga vad som inom nuvarande lagstiftning är möjligt att göra för att vår 

kommun ska kunna gå före och erbjuda en äldreboendegaranti, alternativt ta 

kontakter med SKL och socialdepartementet för att försöka få till stånd de 

regeländringar som behövs.  

 

Beslutsunderlag 
Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 58031 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 56(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 187 Dnr 2017/000412  Kod 109 

Motion om att förlägga budgetförhandlingar på dagtid 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Anneli Jakobsson 

(SD) om att införa budgetförhandlingar på dagtid. som det är idag när 

budgeten ska behandlas förläggs den till ordinarie KF-möte. Av erfarenhet 

vet vi att det kan bli en mycket långdragen process. Sverigedemokraterna 

yrkar att kommunfullmäktige beslutar att budgetförhandlingarna förläggs på 

dagtid.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 58066 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 


