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 § 61 Dnr 2018/000007  Kod 000 

Val av protokolljusterare 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anders Enqvist (S) och Lars Johansson 

(V) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

Tid och plats för justering är: torsdag 26 april 2018, kl 16.00, administrativa 

avdelningen, Stadshuset.  

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

___________________ 
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§ 62 Dnr 2018/000005  Kod 000 

Meddelanden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande meddelande till handlingarna 

 

-Beslut från Länsstyrelsen angående fasta valkretsmandat i Kalmar läns landsting 

-Beslut från JO i ärende mot barn- och utbildningsnämnden 

-Dom från förvaltningsrätten i Linköping angående överklagande av 

markanvisningsavtal 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde deltar säkerhetssamordnare Håkan Westerback 

som informerar om de risker som valet 2018 innebär. De särskilda risker 

som säkerhetspolisen kommit fram till är inhemsk extremism, påverkan 

främmande makt, informationspåverkan och utsatta bostadsområden. Enligt 

gällande policy ska hot mot förtroendevalda polisanmälas och det samordnas 

genom säkerhetssamordnare Håkan Westerback. Eva Berglund (S) 

förtydligar att valdistrikten kommer att ha särskild uppsikt över valsedels-

ställ för att undvika sabotage.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut från Länsstyrelsen angående fasta valkretsmandat i Kalmar läns 

landsting, Id 60603  

 

Beslut från JO i ärende mot barn- och utbildningsnämnden, Id 60610 

Dom från förvaltningsrätten i Linköping angående överklagande av 

markanvisningsavtal, Id 60424 

 

___________________ 
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§ 63 Dnr 2018/000054  Kod 101 

Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2018 

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 varför det inte finns någon välkomstskylt vid 

Krönsmon. Tomas Peterson (M) svarar att skylten är på gång. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) frågar om kommunledningen planerar för att 

bygga en förskola i Skyttehagen trots den starka opinion mot att bygga där. 

Helen Nilsson (S) svarar att man har gått igenom många frågeställningar och 

fortfarande planerar för förskola där.  

 

___________________ 
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§ 64 Dnr 2018/000056  Kod 101 

Allmänhetens frågestund i fullmäktige 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågestunden 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 5 § kommunallagen.  

 

Vid dagens sammanträde ställs frågor från följande medborgare: 

 

Bo Ståhl ställer fråga om problem med kajor i centrala Vimmerby. Helen 

Nilsson (S) svarar att problemet är väl känt, men att det finns många träd i 

Vimmerby som drar till sig kajor. Vimmerby håller på och prövar olika 

kajfällor. 

 

___________________ 
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§ 65 Dnr 2018/000094  Kod 008 

Konferens för svenska och ugandiska lokala politiker i 
Kampala 2018 - information 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Ordförande Lennart Nygren (S) informerar om konferensen i Kampala som 

Lennart Nygren (S) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) deltog i. Konferensen 

ägde rum i 19-23 mars 2018 och arrangerades av ICLD. På konferensen 

deltog styrgruppen från fem svenska kommuner och fem ugandiska 

kommuner som har kommunala partnerskap.  

 

Beslutsunderlag 

Rapport från konferensen i Kampala, Id 60699 

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved     

 

___________________ 
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§ 66 Dnr 2018/000055  Kod 007 

Information från revisorerna till fullmäktige 2018 

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 kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 

2017. Revisorerna föreslår att årsredovisningen godkänns.  

 

Ulf Svensson informerar också om att granskningen av kommunalförbundet 

ITSAM har slutförts och kommer ut vid nästkommande sammanträde.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2017, Id 60756 

Missiv - Granskning av årsredovisning, Id 60755  

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisningen för år 2017, Id 60754 

 

___________________ 
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§ 67 Dnr 2018/000179  Kod 043 

Årsredovisning 2017 Vimmerby kommun - godkänna 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

godkänna kommunens årsredovisning för 2017.  

 

Sammanfattning 

Årsredovisningen 2017 för kommunen innehåller utöver kommunens resultat 

även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Övergripande mål 

följs upp och väsentliga händelser beskrivs. 

 

Resultatet 2017 för kommunen blev 8,0 mnkr och för kommunkoncernen 

25,9 mnkr. Årets balanskravsresultat är 6,6 mnkr och det finns inget 

underskott från tidigare år att återställa. 

 

Årsredovisningen kommer att kompletteras med revisionsberättelse från 

kommunens revisorer för behandling i kommunfullmäktige. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Mattias Karlsson, ekonomichef för ärendet 

och revisorernas revisionsberättelse föreligger också tillsammans med 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

kommunens årsredovisning för 2017. 

  

 
Debatt och frågor 
Tomas Peterson (M) 

Anna Svensson (S) 

Mattias Karlsson  
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Yrkanden 
Tomas Peterson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017, Id 60320 

Tjänsteskrivelse Mattias Karlsson, ekonomichef 2018-03-21 Id 60319 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 87 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10, KS § 89 

Revisionsberättelse för år 2017, Id 60756 

Missiv - Granskning av årsredovisning, Id 60755  

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisningen för år 2017, Id 60754 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Revisorerna 

 

___________________ 
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§ 68 Dnr 2015/000486  Kod 109 

Motion om samlad skoldag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

motionen är besvarad genom den utredning som genomförts och att 

fullmäktige 2017-11-27 beslutat att avslå yrkande om att införa samlad 

skoldag.  

 

Reservationer 

Ledamöterna från centerpartiet, sverigedemokraterna, kristdemokraterna och 

vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingela Nilsson 

Nachtweijs (C) yrkande.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har lämnat in en motion om samlad skoldag. 

Motionären yrkar att kommunen utreder möjligheten till samlad skoldag med 

kostnadsredovisningar och redovisning av kvalitetshöjning samt bättre 

nyttjande av legitimerade lärare och att kommunen undersöker erfarenheter 

från andra kommuner och implementerar samlad skoldag utifrån Vimmerby 

kommuns förutsättningar i dialog mellan kommunstyrelsen och barn- och 

utbildningsnämnden.  

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår avslag på motionen om samlad 

skoldag, utifrån att barn- och utbildningsförvaltningen för närvarande saknar 

tid och resurser för analys och utredning av samlad skoldag. Arbetsutskottet 

beslutade 2016-04-25 att hänskjuta ärendet till budgetberedningen för 2017. 

 

I samband med budgetbeslut 2017 beslutade kommunfullmäktige 2017-11-

27 att avslå centerns yrkande om samlad skoldag. För närvarande bedöms 

inte förutsättningar finnas för att genomföra samlad skoldag enligt 

motionens skrivning. Motionen föreslås därför vara besvarad. 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 

besvarad genom den utredning som genomförts och att fullmäktige 2017-11-

27 beslutat att avslå yrkande om att införa samlad skoldag. 

 

Debatt 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Helen Nilsson (S) 

 

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

 

Beslutsgång 

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

Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 49495. 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 286, 2015-11-23. 

Kommunstyrelsens beslut, KS § 14, 2016-01-12. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 19972). 

Barn- och utbildningsnämndens beslut BUN § 46, 2016-03-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-04-25, KSAU § 75 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, KF § 217 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2018-03-05 Id 60109 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 78 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10, KS § 99 

 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 
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§ 69 Dnr 2017/000567  Kod 109 

Motion om sökregister för motioner och interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

motionen anses vara besvarad.  

 

Reservationer 

Ledamöterna från sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

Motion har lämnats in av Anneli Jakobsson (SD) angående införande av ett 

register på kommunens hemsida över motioner, interpellation samt enkla 

frågor och svar. 

 

På hemsidan läggs det idag ut kallelse och protokoll från politiska 

sammanträden, där medborgare och media kan ta del av fattade beslut. 

Kommunens förtroendevalda har, genom tillgiven läsplatta, tillgång till 

Ciceron Assistenten – ett digitalt sammanträdesrum där handlingar och 

beslutsunderlag finns tillgängligt. 

 

Vid en uppdatering som gjordes 2018-02-20 tillkom en sökfunktion för 

Ciceron Assistenten. Därmed kan nu förtroendevalda söka efter bl.a. 

motioner och interpellationer. Med hänvisning till den nya sökfunktionen på 

Ciceron Assistenten föreslås motionen anses vara besvarad. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 

vara besvarad. 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 16(43) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Debatt 
Anneli Jakobsson (SD) 

 

 

Yrkande 
Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till motionen.  

 

Beslutsgång 

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

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 59193 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18 § 262 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2018-01-08 Id 59339  

Arbetsutskottets beslut 2018-01-16 § 5 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2018-02-12 Id 59846  

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 77 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10, KS § 98 

 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson (SD) 

 

___________________ 
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§ 70 Dnr 2018/000127  Kod 109 

Motion om gratis broddar till alla som fyllt 65 år i 
Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

avslå motionen med hänvisning till tidigare beslut 2017-06-19 KF § 137 

motion om att erbjuda halkskydd till äldre och rörelsehindrade.  

 

Reservationer 

Ledamöterna från sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Anneli Jakobsson 

(SD) om att kommunen ska ge gratis broddar till alla som fyllt 65 år i 

Vimmerby kommun. Med anledning av ovanstående yrkas att 

kommunfullmäktige beslutar att erbjuda gratis broddar till alla 

ålderspensionärer i Vimmerby kommun. 

 

2015 lämnade Sverigedemokraterna in en liknande motion om att erbjuda 

halkskydd till äldre och rörelsehindrade. Den motionen avslags med 

motiveringen att inköp av halkskydd är individens ansvar och att kommunalt 

inköp tar försäljning från den lokala handeln. Det är heller inte ekonomiskt 

lämpligt att prioritera halkskydd till äldre framför lagstadgad verksamhet 

(2017-06-19 KF § 137). 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 

med hänvisning till tidigare beslut 2017-06-19 KF § 137 motion om att 

erbjuda halkskydd till äldre och rörelsehindrade. 

 

 

Debatt 
Anneli Jakobsson (SD) 

Eva Berglund (S) 

 

 

Yrkanden 
Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

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

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag. Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och 

godkänns: 

 

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

 

Den som bifaller Anneli Jakobsson (SD) röstar nej. 

 

Omröstningen får resultatet 40 ja-röster och 5 nej-röster. Ordföranden finner 

att fullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 59833 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26 § 38 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 80 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10, KS § 100 

 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson (SD)  

     Bilaga 

___________________ 
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§ 71 Dnr 2018/000146  Kod 109 

Motion om solelpaneler på kommunal byggnader 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av kommunstyrelsens förslag att 

återremittera ärendet med motiveringen att motionen skickas på beredning 

till samhällsbyggnadsavdelningen i dialog med fastighetschefen. 

 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde förelåg motion inlämnad av Ingela 

Nilsson Nachtweij (C) om solelpaneler på kommunala byggnader. Center-

partiet föreslår genom denna motion att kommunen investerar 8 miljoner 

under perioden 2019-2023 i solceller på kommunala byggnader spridda över 

hela kommunen. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 

vara besvarad med motiveringen att investeringar för år 2019 hanteras inom 

pågående budgetprocess. 

 

Debatt 
Curt Tyrberg (C) 

Helen Nilsson (S) 

Annika Fundin (MP) 

Magnus Gustafsson (M) 

Micael Glennfalk (M) 

Peter Högberg (S) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Ola Gustafsson (KD) 

Eva Berglund (S) 

Tomas Peterson (M) 
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Yrkanden 
Curt Tyrberg (C) yrkar med instämmande av Annika Fundin (MP) bifall till 

motionen. 

 

Micael Glennfalk (M) yrkar med instämmande av Ingela Nilsson Nachtweij 

(C) och Ola Gustafsson (KD) återremiss på motionen med motiveringen att 

motionen skickas på beredning till samhällsbyggnadsavdelningen i dialog 

med fastighetschefen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att tre förslag föreligger, varav ett återremissyrkande 

som ska avgöras först. Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 

idag. Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och 

godkänns: 

 

Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. 

 

Den som vill att ärendet återremitteras röstar nej. 

 

Resultatet blir 18 nej-röster och 28 ja-röster. Fullmäktige beslutar således att 

återremittera motionen till kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 59955 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26 § 27 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 82 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10, KS § 101 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

     Bilaga 

___________________ 
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§ 72 Dnr 2015/000341  Kod 109 

Medborgarförslag Skolskjuts till Gymnasieelever 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

medborgarförslaget avslås, då kommunen enlig lag (1991:1110) om 

kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor inte är skyldiga att 

anordna skolskjuts för gymnasieelever. Gymnasieelever har dock även 

fortsättningsvis möjlighet att åka med befintliga skolskjutsar i mån av plats.  

 

Sammanfattning 

Uta Harder har lämnat in medborgarförslag om huruvida skolskjutsen för 

gymnasieelever verkligen ska fasas ut? Kommunfullmäktige beslutade 2013-

12-16 att rätten till skolskjuts för gymnasieelever ska fasas ut. Elever som 

redan börjat på gymnasiet skulle få ha rätt att åka skolskjuts under resten av 

sin gymnasietid, men nya elever skulle inte få samma rätt till skolskjuts. Det 

står i beslutet att en utvärdering ska göras efter läsåret 2014. 

 

Uta Harder föreslår att kommunen tar sitt förnuft till fånga och ser den 

självklara lösning som redan finns: att gymnasieelever får åka med i de 

skolskjutsar som redan finns och/eller åker förbi. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget avslås. då kommunen enlig lag (1991:1110) om 

kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor inte är skyldiga att 

anordna skolskjuts för gymnasieelever. Gymnasieelever har dock även 

fortsättningsvis möjlighet att åka med befintliga skolskjutsar i mån av plats.  
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Beslutsunderlag 

Medborgarförslag väckt av Uta Harder, Id 48615 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-28 § 219 Medborgarförslag om 

huruvida skolskjutsen för gymnasieelever verkligen ska fasas ut.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-17 § 400, Medborgarförslag: Skolskjuts 

till Gymnasieelever.  

Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-16 § 249 Revidering av riktlinjer för 

skolskjutsar.  

Tjänsteskrivelse, Joakim Svensson, trafikadministratör 2017-11-21 Id 58910 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 76 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10, KS § 97 

 

Beslutet skickas till 

Uta Harder 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 73 Dnr 2018/000157  Kod 04 

Begäran om utökad budgetram för ökat elevantal i 
grundskolan F-9 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av kommunstyrelsens förslag att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen: Nyligen och 

efter begäran om tilläggsanslag har en genomlysning av barn- och 

utbildningsnämnden presenterats. Kommunstyrelsen har uppdragit till barn- 

och utbildningsnämnden att ta fram en handlingsplan. Vi vill inte föregripa 

planen med beslut i detta ärende utan avvakta planen. 

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ledamöterna från vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en nettobudget 

på 139,1 mnkr under 2017 och redovisar ett nettounderskott på 11,3 mnkr vid 

årets slut. Det är fler elever i verksamheten, både nyanlända och folkbok-

förda. Statsbidrag täcker upp de nyanländas del men inte övrigas. Antalet 

elever med behov av extra stöd växer och stora delar av underskottet 2017 

beror på ökade kostnader för elevassistenter (-7,0 mnkr). 

 

Elevtalen för läsåret 2016/2017 var 1628 elever. Elevantalet har under 

läsåret 2017/2018 förändrats från att i september 2017 vara 1671 elever i 

grundskolan, är det 1696 elever i januari 2018. Vid en ny beräkning för 

läsåret 2018/2019 med nya elevtalen inlagda är antalet elever 1730, det vill 

säga en ökning på två läsår med över 100 elever. 

 

När förvaltningen beräknar budget 2018 summeras elevtalen för två läsår 

2017/2018 och 2018/2019 och summan delas med två. För 2018 är snittet 

1701 elever.  
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Budgeten erhålls för kalenderåret 2018 som för skolans del innebär 

vårtermin 2018 och hösttermin 2018, det vill säga två halva läsår. Om man 

behåller samma resurstilldelning som de senaste åren fattas det 5 tjänster. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att inte kunna minska på resurserna till år 7-

9 varför förslag enligt alternativ 2 innebär att minska resurstilldelningen för 

år Fk-6 med 0,4 tjänster per 100 elever. Det motsvarar 5 tjänster färre. Det 

innebär att klasserna i Fk-6 blir större och att möjligheten till klassdelningar 

minskar. Det är de stora enheterna som får de största neddragningarna. 

Skollagen säger att alla elever oavsett behov ska ges möjlighet att klara 

målen, den möjligheten minskar med minskade resurser. Statsbidraget för 

lågstadiesatsningen på 2,7 mnkr kan inte sökas. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag och barn- och 

utbildningsnämndens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, med ändring av barn- och utbildningsnämndens 

förslag, kommunfullmäktige besluta att avslå begäran om utökad ram på 2,5 

mnkr. 

 

 

Debatt 
Helen Nilsson (S) 

Lars Johansson (V) 

Tomas Peterson () 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Annika Fundin (MP) 

Magnus Gustafsson (M) 

 

Yrkanden 
Helen Nilsson (S) yrkar med instämmande av Tomas Peterson (M) och 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) återremiss på ärendet med följande motivering: 

Nyligen och efter begäran om tilläggsanslag har en genomlysning av barn- 

och utbildningsnämnden presenterats. Kommunstyrelsen har uppdragit till 

barn- och utbildningsnämnden att ta fram en handlingsplan. Vi vill inte 

föregripa planen med beslut i detta ärende utan avvakta planen. 

 

Lars Johansson (V) yrkar med instämmande av Annika Fundin (MP) bifall 

till barn- och utbildningsnämndens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att tre förslag föreligger, varav ett återremissyrkande 

som ska hanteras först. 

 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner att fullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 

kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-21 § 24 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 88 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10, KS § 102 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 
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§ 74 Dnr 2018/000063  Kod 107 

Bolagsordningar och särskilda ägardirektiv för 
Vimmerby kommuns bolag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna föreliggande bolagsordningar för Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB, Vimarhem AB, Vimmerby Energi och Miljö AB, 

Vimmerby Energiförsäljning AB, Vimmerby Energi Nät AB och för 

Vimmerby Fibernät AB, 

 

att godkänna föreliggande särskilda ägardirektiv för Vimarhem AB, 

Vimmerby Energi och Miljö AB och för Vimmerby Fibernät AB 

 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Fibernät AB:s 

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 40 mkr, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas 

på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven, 

 

att instruera stämmoombudet att rösta på årsstämman 2018 enligt 

föreliggande instruktioner. 

 

Sammanfattning 

Vid fullmäktiges sammanträde 2014-12-08, KF § 211 gjordes senast en 

översyn av de kommunala bolagens samtliga bolagsordningar och 

ägardirektiv. Därefter har en rad bolag på olika sätt tagits bort och ändrats. 

Det finns behov av att göra en översyn av samtliga bolagsordningar och ge 

nya ägardirektiv för kommunens bolag. 

 

Riktlinjer och generella ägardirektiv för kommunens bolag fastställdes av 

fullmäktige 2017-05-29, KF § 106. Dessa ska nu också fastställas på bolags-

stämmorna i maj 2018 för att gälla för samtliga bolag. 
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Stämmoombud har av fullmäktige 2016-03-21 utsetts för hela 

mandatperioden vad gäller samtliga kommunala helägda och delägda bolag 

fram till och med bolagsstämma 2019.  

 

De viktigaste förändringarna är följande: 

 

Av de generella ägardirektiven framgår att det av bolagsordningarna ska 

framgå om bolaget ska eller får ha en verkställande direktör. Det har nu 

tagits in i varje bolagsordning.  

 

Bolagsordningen för moderbolaget Vimmerby kommun Förvaltnings AB har 

justerats för att överensstämma med uppdraget som koncernmoder. 

Kommunen äger inte längre industrifastigheter som hyrs ut och skrivningar 

om detta har därför tagits bort. 

 

Bolagsordningen för Vimmerby Fibernät AB har justerats till 

överensstämma med den verksamhet som bolaget ska bedriva sedan 

Vimmerby kommun överlät fiberinfrastrukturen till Vimmerby Fibernät. 

 

Vad gäller Vimmerby Energi och Miljö AB har i de särskilda ägardirektiven 

tagits med skrivning för att förtydliga att bolaget ska ta hand om och bekosta 

förvaltningen av tjänster inom vatten, avlopp och renhållning enligt den 

diskussion som var på kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13. 

 

Från ekonomiavdelningen förs fram att det finns behov av att öka borgens-

åtagandet vad gäller Vimmerby Fibernät AB. från 25 mnkr till 40 mnkr. 

Fullmäktige föreslås därför besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Vimmerby Fibernät AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 40 

mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 

ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. Tidigare beslut finns på 25 mnkr. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde redogör Therese Jigsved, kanslijurist i 

ärendet. Kommunstyrelsen diskuterar kring ägardirektivet för Vimmerby 

Energi- och Miljö AB. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att göra redaktionella ändringar avseende 

VEMABS ägardirektiv kring Utdelning och Koncernbidrag. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna föreliggande bolagsordningar för Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB, Vimarhem AB, Vimmerby Energi och Miljö AB, 

Vimmerby Energiförsäljning AB, Vimmerby Energi Nät AB och för 

Vimmerby Fibernät AB, 

 

att godkänna föreliggande särskilda ägardirektiv för Vimarhem AB, 

Vimmerby Energi och Miljö AB och för Vimmerby Fibernät AB 

 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Fibernät AB:s 

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 40 mkr, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas 

på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven, 

 

att instruera stämmoombudet att rösta på årsstämman 2018 enligt 

föreliggande instruktioner. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 90 

Tjänsteskrivelse Therese Jigsved, kanslijurist 2018-03-23 Id 60362  

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-21, KF § 67 

Bolagsordning för Vimmerby kommun Förvaltnings AB, Id 60365 

Bolagsordning för Vimarhem AB, Id 60360 

Bolagsordning för Vimmerby Energi och Miljö AB, Id 60357 

Bolagsordning för Vimmerby Energiförsäljning AB, Id 60358 

Bolagsordning för Vimmerby Energi Nät AB, Id 60359 

Bolagsordning för Vimmerby Fibernät AB, Id 60361 

Särskilda ägardirektiv för Vimarhem AB, Id 60330 

Särskilda ägardirektiv för Vimmerby Energi och Miljö AB, Id 60329 

Särskilda ägardirektiv för Vimmerby Fibernät AB, Id 60331 

Instruktioner för Vimmerby kommun Förvaltnings AB, Id 60337 

Instruktioner för Vimarhem AB, Id 60338 
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Instruktioner för Vimmerby Energi och Miljö AB, Id 60334 

Instruktioner för Vimmerby Energiförsäljning AB, Id 60335 

Instruktioner för Vimmerby Energi Nät AB, Id 60333 

Instruktioner för Vimmerby Fibernät AB, Id 60336 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-13, KSAU § 71 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10, KS § 103 

 

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunala bolag 

Ekonomiavdelningen 

Lennart Nygren (S) (stämmoombud)  

 

___________________ 
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§ 75 Dnr 2018/000133  Kod 109 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2018-03-20 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska redovisning av motioner vilkas 

beredning ännu inte slutförts redovisas för kommunfullmäktige i april och 

oktober varje år. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning fattar 

arbetsutskottet beslut om godkännande av redovisning. 

 

Under perioden sista mars 2017 till mars 2018 har tjugo stycken motioner 

besvarats. Under samma period har sjutton stycken motioner väckts. 

Tjugofyra stycken motioner är ännu inte besvarade. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Debatt och frågor 

Ola Gustafsson (KD) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Eva Berglund (S) 

Lars Johansson (V) 

Magnus Gustafsson (M) 

Helen Nilsson (S)  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, Kommunsekreterare 2018-03-12 Id 60218 

Redovisning av motioner 2018-03-20 Id 59852 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 84 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10, KS § 107 
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Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 32(43) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 76 Dnr 2018/000132  Kod 109 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 
2018-03-20 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska redovisning av medborgarförslag 

vilkas beredning ännu inte slutförts redovisas för kommunfullmäktige i april 

och oktober varje år. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning fattar 

arbetsutskottet beslut om godkännande av redovisning. 

 

Under perioden sista mars 2017 till mars 2018 har arton stycken 

medborgarförslag besvarats. Under samma period har sju stycken 

medborgarförslag väckts. Fyra stycken medborgarförslag är ännu inte 

besvarade. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av medborgarförslag 2018-03-20, Id 59851  

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, Kommunsekreterare 2018-03-12 Id 60217 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 83 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10, KS § 108 

 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare      

 

___________________ 
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§ 77 Dnr 2018/000207  Kod 043 

Fråga om ansvarsfrihet för år 2017- Regionförbundet i 
Kalmar län 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med fullmäktiges presidiums förslag 

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län för 

verksamhetsåret 2017.  

 

Anmälan om jäv 

Helen Nilsson (S) och Tomas Peterson (M) anmäler jäv och deltar inte i 

beslutet.  

 

Sammanfattning 

Fullmäktige ska enligt 5 kap 25 a § kommunallagen vid ett sammanträde 

före utgången av juni månad efter det år som revisionen avser besluta om 

ansvarsfrihet ska beviljas eller ej. Beslutet ska motiveras om det inte är 

uppenbart obehövligt.  

 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet beviljas av medlemmarna, 

vilket är kommunerna och landstinget. Av revisionsberättelsen framgår att 

revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den 

finansiella måluppfyllelsen är mycket god då samtliga mål är uppfyllda. Av 

årsredovisningen framgår inte någon redovisning av verksamhetsmål och 

därför kan revisorerna inte göra någon bedömning i den delen. Revisorerna 

kommer vid sin samlade bedömning fram till att tillstyrka att 

Regionförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet. 

 

Enligt fullmäktiges arbetsordning är det fullmäktiges presidium som bereder 

fråga om ansvarsfrihet. Fullmäktiges presidium delar revisorernas 

bedömning. 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 34(43) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Vid dagens sammanträde föreligger fullmäktiges presidiums förslag. 

 

Förslag till beslut 

Fullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 

ansvars-frihet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län för 

verksamhetsåret 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län, Id 60606 

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017, Id 60605 

Missiv från Regionförbundet angående ansvarsfrihet, Id 60604 

Tjänsteskrivelse från fullmäktiges presidium, Id 60824 

 

Beslutet skickas till 

Regionförbundet i Kalmar län 

 

___________________ 
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§ 78 Dnr 2018/000185  Kod 111 

Begäran om entledigande från Sven-Erik Lönnberg (SD) 
avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Sven-Erik Lönnberg (SD) 

entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och 

remitterar ärendet till länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Sven-Erik 

Lönnberg (SD) avseende uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Sven-Erik Lönnberg (SD), Id 60420 

 

Beslutet skickas till 

Sven-Erik Lönnberg  

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Administrativa avdelningen 

HR-avdelningen 

 

___________________ 
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§ 79 Dnr 2018/000206  Kod 111 

Begäran om entledigande från Lamduan Wandirat (L) 
och Berna Karlsson (L) från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lamduan Wandirat (L) och Berna 

Karlsson (L) från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och 

remitterar ärendet till länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Lamduan 

Wandirat (L) och Berna Karlsson (L) avseende uppdragen som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

 

Fler personer har skrivit under skrivelsen, men fullmäktige kan endast 

entlediga den som har ett uppdrag. 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Lamduan Wandirat (L) och Berna Karlsson 

(L), Id 60599 

 

Beslutet skickas till 

Lamduan Wandirat 

Berna Karlsson 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Administrativa avdelningen 

HR-avdelningen 

 

___________________ 
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§ 80 Dnr 2018/000233  Kod 111 

Begäran om entledigande från Kent Skaate (C) 
avseende uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Kent Skaate (C) från uppdraget 

som ersättare i kommunstyrelsen och utser Jacob Käll (C) som ny ersättare 

efter Kent Skaate (C).  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Kent 

Skaate (C) avseende uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.  

 

Gruppledare Ingela Nilsson Nachtweij (C) nominerar Jacob Käll (C) till ny 

ersättare i kommunstyrelsen efter Kent Skaate (C). 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Kent Skaate (C), Id 60807 

 

Beslutet skickas till 

Kent Skaate 

Jacob Käll 

Kommunstyrelsen 

Administrativa avdelningen 

HR-avdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 38(43) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr 2018/000234  Kod 109 

Motion - Öppna restaurangskolan för kurser riktade till 
vuxna 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till barn- och 

utbildningsnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Micael Glennfalk 

(M) för beredning. 

 

Gymnasieskolans restaurangskola har genom åren varierat i popularitet. 

Ibland har det varit fullsatta klasser, ibland är antalet elever under tio. 

Utbildningslokalerna är utmärkta och väl tilltagna, medarbetarnas kompetens 

mycket bra. Samtidigt lider restaurangbranschen, inte bara i Vimmerby utan 

i de flesta kommuner på landsbygden, av en akut brist på restaurangpersonal, 

främst matlagare. Man kan konstatera, inte minst i Vimmerby, att flera av de 

elever som lämnar kockutbildningen lämnar också yrket, flera innan de 

hinner prova det. Arbetstiderna kan vara avskräckande. 

 

I Vimmerby är bristen så stor att restaurangerna inte alls får tag i den 

kompetens man behöver och riskerar bränna ut kvarvarande medarbetare de 

intensiva sommarmånaderna. 

 

För att Vimmerby ska utvecklas som destination är restaurangerna och 

hotellen viktiga. Och de behöver fler medarbetare. Samtidigt går stora 

invandrargrupper arbetslösa, bland dem säkert flera med erfarenhet av 

professionell matlagning.  

 

Kombinationen: arbetsresurs i form av invandrare, kompetensbrist och bra 

utbildningslokaler/personal borde kunna generera nya jobb och nya 

arbetsplatser. 
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Micael Glennfalk (M) föreslår därför att kommunfullmäktige låter Barn -och 

utbildningsnämnden snabbt se över möjligheten att arrangera utbildningar i 

restaurangskolans lokaler, riktade primärt till invandrargrupper, med start till 

hösten 2018. Några utredningspunkter som jag anser ska belysas. 

 

-Eftermiddagsutbildning/kvällsutbildning riktade till invandrare i regi av 

gymnasiet. 

-Ett-årig validering av kunskaper invandrande utbildade kockar besitter, då 

med tyngdpunkt på svensk traditionell mat samt svensk 

livsmedelslagstiftning och alkohollagstiftning. Kan arrangeras som kvälls- 

eller dagkurs. 

-3-årig yrkesutbildning till kock riktade till vuxna, med specialisering för 

invandrare.  

-Att finansiering utreds för att se vilket statligt stöd både utbildning och 

elever kan få. 

 

Micael Glennfalk (M) föreslår att fullmäktige uppdrar åt barn- och 

utbildningsnämnden att utreda frågan enligt motionens intentioner. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Micael Glennfalk (M), Id 60817 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 
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§ 82 Dnr 2018/000237  Kod 109 

Motion om kajor - en sanitär olägenhet 

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) för beredning. 

 

Av motionen framgår att i Vimmerby kommun har kajorna under mycket 

lång tid varit ett återkommande problem. I åratal har invånarna sett hur 

himlen mörknar när ett hundratal, kanske fler kajor, lyfter från träd och 

hustak och när det är som värst är det som att kliva rakt in i en Hitchcook-

film. Kommunen har i åratal försökt med allt möjligt, men utan att lyckas. 

Turister, genomresande och invånarna upplever störa obehag av detta. 

Kajorna orsakar också nedsmutsning. Nu måste kommunen få till en plan för 

hur man ska få bukt med denna sanitära olägenhet. 

 

Lindesbergs kommun har också väldiga problem med flockar av kajor. De 

har liksom Vimmerby kommun försökt med allt, men nu har man prövat 

något som kallas för den norska kråkfällan. Den har hittills visat sig vara den 

mest effektiva metoden för att jaga och fånga kråkor. Slår detta väl ut 

kommer Karlstad kommun att ta efter. 

 

Med denna motion yrkar sverigedemokraterna  

att kommunfullmäktige beslutar att upprätta en åtgärdsplan för att reducera 

antalet kajor i kommunen och  

 

att kommunen tar kontakt med Lindesbergs kommun för att få råd och tips 

innan fällan införskaffas.  
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Beslutsunderlag 

Motion inlämnat av Anneli Jakobsson (SD), Id 60821 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 83 Dnr 2018/000235  Kod 109 

Interpellation till kommunalrådet Tomas Peterson (M) 
om tiggeri i Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till Tomas 

Peterson (M) vad gäller punkterna 1, 2, 5 och 6 och att svar lämnas vid 

nästkommande sammanträde.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellation inlämnad av Anneli 

Jakobsson (SD) angående tiggeri i Vimmerby kommun. 

 

Interpellationen innehåller flera punkter som riktar sig till olika nämnder, 

men punkterna 1, 2, 5 och 6 riktar sig till kommunstyrelsen.  

 

Av interpellationen framgår: Under det senaste året har tiggeriet ökat i 

Sverige och Vimmerby är inget undantag. Rapporter från Rikspolisstyrelsen 

visar på att stora delar av tiggeriverksamheten är organiserad och att utsatt 

människor utnyttjas av kriminella ligor. För bara några månader sedan 

uppdagades en stor organiserad brottlighetshärva där Hultsfred var 

inblandad. Efter denna händelse har tiggeriet upphört i Hultsfred. Även i 

Vimmerby kan det finnas kriminella ligor.  

 

Enligt ordningsföreskrifterna 12 § så krävs polismyndighetens tillstånd för 

insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i 

en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 

Polismyndighetens tillstånd krävs inte när pengar samlas in till 

hjälporganisationer eller i samband med framförande av gatumusik. 

 

Frågor till kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M): 

 

1. Varför vidtas inga åtgärder för att de kommunala ordningsföreskrifterna 

efterlevs? 
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2. Vem är högst ansvarig för att våra lokala ordningsföreskrifter efterföljs? 

 

5. Om regeringen fastslår att det är upp till kommunerna att införa lokala 

förbud mot tiggeri, kommer ni att införa detta? 

 

6. Hur ställer ni er mot ett nationellt förbud? 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 60822 

 

Beslutet skickas till 

Tomas Peterson (M) 

Kanslijurist Therese Jigsved 

 

___________________ 

 


