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Kommunfullmäktiges sammanträde 
Tid: måndagen den 25 september 2017 kl. 17:30 
Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 

 

 Upprop 

 

Informationsärenden 

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

2.  Meddelanden 2017 
-Sammanställning av redovisning av utbetalt partistöd 2016 

-Svar till revisorerna angående granskning av överförmyndarverksamheten 

-Finansrapport för Vimmerby kommun per 2017-06-30 

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

4.  Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag 

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

Regiondirektör Helena Nilsson och Åke Nilsson (KD) 

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

VD Joacim Johansson 

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

8.  Ledamöternas frågestund 2017 

9.  Allmänhetens frågestund 2017 
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10.  Redovisning av nämndernas uppdrag 2017 

- Kommunstyrelsen – ledning-styrning 

- Barn- och utbildningsnämnden 

- Miljö- och byggnadsnämnden 

11.  Vänortsarbete med Joniskis 2017 

12.  Nordenmöte 2017 på Island 

13.  Information från revisorerna till fullmäktige 2017 

Revisor Ulf Svensson 

 

 

Ärenden för avgörande 

14.  Detaljplan Nosshult 1:1, Vimmerby kommun 

Stadsarkitekt Sara Dolk 

15.  Finansiering av paviljonger inom förskolan vid Lunden. 

16.  Integrationsstrategi för Vimmerby kommun 

17.  Motion om upprättande av integrationsstrategi 

18.  Motion om tillsättande av en fullmäktigeberedning för upprättande av en integrationsstrategi 

19.  Motion om att inte ta emot nyanlända 

20.  Motion Begränsning av rese- och väntetid vid skolskjuts 

21.  Motion - Renovering av idrottshallen 

22.  Motion om breddad delaktighet i budgetprocessen 

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

24.  Medborgarförslag om att påbörja försköningen av fula miljöer 

25.  Medborgarförslag om att flytta brandkårsmuseet 

26.  Policy för användning av elektronisk utrustning i Vimmerby Kommun 
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27.  Valdistriktsindelningen i Vimmerby kommun vid valen 2018 

 

Valärenden 

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

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

30.  Begäran om entledigande från Lena Andersson (M) avseende uppdraget som ersättare i 
socialnämnden 

 

Ärenden för beredning 

31.  Medborgarförslag Nyttja Vimarvallen till hundrastgård och andra evenemang 

32.  Motion - Äldreboendegaranti i Vimmerby kommun 

33.  Inkomna handlingar och ärenden 

 
 
 
 

Handlingarna finns tillgängliga på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby och på 
kommunens webbplats www.vimmerby.se under fliken "Kommun och politik". 
 
Protokollet justeras den 2 oktober 2017 på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 
 
Vimmerby den 13 september 2017 

 

Lennart Nygren 
Ordförande 
 

 

 

Therese Jigsved 
Kanslijurist 

 

Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare skicka i första hand ett 
mail till kommunens huvudbrevlåda: kommun@vimmerby.se 
Kontakta även din gruppledare 
 
Vid frågor kontakta: 
Administratör Liselott Frejd: 0492/ 76 90 18 
Kanslijurist Therese Jigsved: 0492/ 76 90 06 
 

mailto:kommun@vimmerby.se
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l Vimmerby 
kommun 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partstödet har används för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen, nämligen att stärka sin 
ställning i den kommunala demokratin. Se regler för partistöd i Vimmerby kommun KF 2015-03-30, § 68. 

Redovisningen ska lämnas till ekonomiavdelningen senast 30 juni avseende utbetalat partistöd för föregående år. Partiet ska utse en granskare som ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild 
av hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport ska också lämnas in. 

Det bör vara partiets kassör som gör redovisningen samt partiets revisor som gör granskningen. 
Till redovisningen skall verifikat för varje kostnadsslag medfölja. 

PARTIER v 
Ar 2016 
Mottagit partistöd, kr 434138,00 21374,50 
ANTALMANDAT 49 2 

%av 

Kostnadsslag Summa summa totalt Redovisat-16 

Ungdomsverksamhet 0,0 0% 0,00 

Utbildning och konferenser 79 392,65 18% 0,00 

Lokala medlemsaktiviter 52 587,80 12% 2 770,00 

Ersättningar l lönekostnader 18 520,00 4% 0,00 

Vallkampanjkostnader/material 60 451,50 14% 4 414,00 

Lokalhyra 29 524,00 7% 2 120,00 

Överiöring till regional 
eller nationell partiorganisation 52 309,00 12% 0,00 

Valfond 94 389,00 21% 8 745,50 

Övriga kostnader 58 574,00 13% 3 325,00 

Redovisat partistöd 
Summa totalt, kr 445 747,95 100% 21374,50 

KD 

21374,50 
2 

Redovisat-16 

0,00 

5 235,00 

6 613,00 

0,00 

l 099,00 

0,00 

0,00 

8 427,50 

0,00 

21374,50 

SD MP M s c L 

37 322,50 13 400,50 85 166,50 156 932,50 85166,50 13 400,50 
4 l lO 19 lO l 

Redovisat-16 Redovisat-16 Redovisat-16 Redovisat-16 Redovisat-16 Redovisat-16 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 680,00 0,00 9 675,65 45 370,00 9 332,00 3 100,001 

2 134,50 937,00 4 996,50 25 700,00 9 436,80 0,00 

l 110,00 3 635,00 0,00 2 775,00 11 000,00 0,00 

2 734,00 4 056,00 3 625,00 19 600,00 22 379,50 2 544,00 

2 400,00 0,00 0,00 22 200,00 2 804,00 0,00 

673,00 25 550,00 0,00 23 406,00 2 680,00 

lO 716,00 0,00 50 000,00 0,00 16 500,00 0,00 

9 060,00 2 608,00 500,00 41 400,00 l 681,00 0,00 

34 834,50 11 909,00 94 347,15 157 045,00 96 539,30 8 324,00 
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Låneskuld 
 
Den totala låneskulden för Vimmerby kommun och bolagen per 2017-06-30 är 1 133 
miljoner kronor.  Skulden har minskat med 43 miljoner sen senaste finansrapporten 2017-03-
31.   
 
Vimmerby kommuns, och koncernens, bank Nordea har infört inlåningsavgift. Det vill säga 
kommunen och dess bolag får betala ränta på sin inlåning. För att minimera och undvika 
denna inlåningsavgift amorterar koncernen på sina befintliga lån hos Kommuninvest. Det 
medför att diagram, jämförelse och nyckeltal påverkas.  
 
 
 
Total skuld:  1 133 miljoner 
Kapitalbindning: 2,1 år 
Räntebindning: 1,9 år 
 
 
Kapitalbindning: Tid till tidigast möjliga datum för lånegivarens krav på återbetalning. 
 Målsättningen är att maximalt 50% av utestående skuld får förfalla inom 12 

månader. Övriga kapitalförfall ska spridas jämt över tid.  
 

Räntebindning:  Tid till senaste datum där räntan är fastställd.  
Målsättningen för genomsnittlig räntebindningstid är 2 år med en avvikelse +/- 
12 månader. Maximalt 50 % av skuldportföljen får ha en räntebindning som 
understiger ett år.  

 
 
Vimmerby kommuns lån uppgår till 549 miljoner. Nedan följer redovisning av låneskuld, 
kapitalbindning och räntebindning för Vimmerby Kommun och därefter för respektive bolag.  
Se bilaga 1 för fullständig förteckning över lån, bindningstid och räntesats för Vimmerby 
kommun.  
 
 
Vimmerby Kommun 
Total skuld:   549  miljoner* 
Kapitalbindning: 2,1 år 
Räntebindning: 1 år 
 
 

*Observera att 189 miljoner av Vimmerby kommuns skuld är ett leasinglån till Vimmerby 
Energi & Miljö AB.  Dessa är ej medräknade i nedan diagram över Vimmerby kommuns 
kapital och räntebindning.   
 
Om vi räknar bort leasinglånet på 189 miljoner från den totala skulden så blir skulden ca 360 
miljoner. Räntebindningen landar då på ca 44 procent inom ett år. Det innebär att 
målsättningen på att maximalt 50 procent av skuldportföljen får ha en räntebindning som 
understiger ett år uppfylls. Ca 33 procent av kapitalet förfaller inom tolv månader. 
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Vimarhem AB 
Total skuld:   249 miljoner  
Kapitalbindning: 1,6 år 
Räntebindning: 1,6 år  
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VEMAB 
Total skuld:   335 miljoner     
Kapitalbindning: 2,6 år 
Räntebindning: 3,6 år 
 
 
Utöver ovanstående låneskuld för VEMAB finns en leasing på 246 miljoner som ej är med i 

redovisningen nedan.  Ränterisken för leaseavtalet ligger hos VEMAB vilket är grunden för 

den räntesäkring som finns på 360 mnkr.      
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Låneram 

Vimmerby Kommun och dess bolag håller sig inom den av KF 2016-11-28 § 238 beslutade 
låneramen på 1 528 miljoner kronor.   
 
 

Beslut KF 2016-11-28 §238 Låneram 2017 Utnyttjad 2016-12-31 Återstående lån 

  

 

    

Kommunen 767 549 218 

Vimmerby Energi & Miljö 411 335 77 

VkFAB 30 0 30 

Vimarhem AB  320 249 71 

        

  

 

    

Låneram 1 528 1133 395 

 

 

 

 

Borgensåtagande  

Borgensåtagande Vimmerby Kommun 2015 2016 

Kommunalt borgens-förlustansvar avseende egnahem 0 0,1 

Borgen och andra förpliktelser gentemot ”allmännyttan” 293 249 

Borgen och andra förpliktelser gentemot andra kommunala företag 439,3 362,9 

Pensionsförpliktelser 295,5 284,9 

Pensionsförpliktelser löneskatt 71,7 69,1 

Övriga ansvarsförbindelser 4,3 4 

Leasingavtal 0 0 

Summa 1104,1 970 

   

Infriade borgensåtagande 0 tkr 0 tkr 
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Likviditet 

Tillgängliga likvida medel per sista juni 2017 var 54,5 miljoner kronor. Utvecklingen av 

likviditeten i Vimmerby Kommun i början av 2017 ses i nedan graf.   

 

 

 

Utvecklingen av likviditeten för kommunens bolag under 2017 ses i nedan graf.  
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Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltnings AB- KLP 

Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB bildades 1996 med uppgiften att förvalta länets 

kommuner och landstings avsättningar för pensionsändamål.  Verksamheten vilar på ett 

konsortiavtal där ägarna tillsammans kommit överrens om grunderna för verksamheten som 

ska fungera som en buffert avseenden den såkallade ansvarförbindelsen för anställdas 

pensionsförmåner. Vimmerby Kommuns insats är 51 miljoner kronor och nedan ses 

värdeökningen 2017.  

Se Vimmerby Kommuns Portföljrapport i bilaga 2. 

 

 

Nedan ses värdeökningen av pensionsplaceringen under 2016 jämfört med åren 2013 - 2015.  
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Bilaga 1  

Lån Vimmerby Kommun per 2017-06-30 

   
     Lån mnkr Datum 

 
Ränta 

        % 

KI 66528 30 2014-04-11     

  
2018-04-24 

 
2,66% 

KI 59566 30 2012-11-06     

  
2017-10-24 

 
2,27% 

76136 50 2015-08-12     

  
2020-06-15 

 
1,22% 

73008 40 2015-01-30     

  
2019-01-30 

 
0,68% 

85575 30 2017-02-13     

  
2022-01-27 

 
1,00% 

66530 40 2014-09-16     

  
2018-09-12 

 
2,89% 

70201 30 2014-07-01     

  
2018-06-12 

 
1,72% 

71877 40 2014-11-13     

  
2019-03-12 

 
1,00% 

78069 (rör) 40 2015-12-16     

  
2020-12-01 

 
0,10% 

KI 72336 (rör)  189 2014-12-16   
     2019-12-16   -0,13% 

KI 79696 30 2016-04-04 
  

  
2017-10-24 

 
0,08% 

Summa lån  549       
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Bilaga 2 Portföljrapport för KLP total 30 juni 2017 
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2017-08-30 

Överförmyndare i samverkan 
Kinda, Vimmerby, Ydre och Atvldabergs kommuner 

Till revisorerna Vimmerby kommun 

Granskning av överförmyndarverksamheten 
Vimmerby kommun -svar till kommunens revisorer 

Sammanfattning 

Dnr 2017/000232 
Id 57893 

PwC har på uppdrag av Vimmerby kommuns fortroendevalda revisorer granskat 
överformyndarverksamheten. Revisionsfrågan har varit: Bedrivs överformyndarverksamheten 
ändamålsenligt och med en tillräcklig intern kontroll? 

Revisorerna bedömer sammantaget att överfårmyndarverksamheten delvis bedriver en 
ändamålsenlig verksamhet. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen är otillräcklig. 
Kommunens revisorer vill ha svar från överfOrmyndaren om vilka åtgärder han tänker vidta 
med anledning av rapporten. 

Ärendet 
Som nämns i revisionsrapporten har överfårmyndarverksamheten haft en tung 
arbetsbelastning med ökade ärendemängder, vakanser och personalomsättning som gjort att 
utvecklingsarbetet med den interna strukturen har blivit eftersatt. Sedan våren 2017 är 
verksamheten fullt bemannad och nödvändigt utvecklingsarbete har påbörjats. Verksamheten 
har bland annat gjort ett årshjul och en prioriteringslista över utvecklingsområdena. 

I revisionsrapporten Granskning av överfårmyndarverksamheten, Vimmerby kommun lämnas 
ett antal rekommendationer. Överformyndaren lämnar foljande svar, med utgångspunkt från 
rekommendationerna i rapporten, om vilka åtgärder han har vidtagit: 

• Vi rekommenderar att målarbetet utvecklas med tydligare mätbara mål, vilket 
möjliggör bättre stödför uppföljning och utvärdering av verksamheten. 

Svar: Vid ÖVIS-rådets möte den 15 september kommer fårslag till mätbara mål att 
diskuteras for att sedan beslutas av överfOrmyndaren i Vimmerby kommun. 

• För verksamheten bör skapas en god grundför en säkerställd och enhetlig 
handläggning genom att rutin- och processbeskrivningar för de väsentliga rutinerna 
upprättas. Förutom att rutinbeskrivningarna ger en kvalitetssäkring i det löpande 
arbetet, ger de en reducerad sårbarhet och grund för introduktion av nya 
medarbetare. 

Svar: Överformyndaren instämmer i rekommendationen. Verksamheten har påbörjat 
arbetet med rutin- och processbeskrivning. En handläggningsrutin är under produktion. 
Under våren har verksamheten tagit fram en processbeskrivning får arvodeshantering 
avseende ensamkommande barn samt en rutin for rapportering av återsökning av 

Post: Vimmerby kommun, Överf6nnyndare i samverkan, 598 81 Vimmerby Besök: Stångågatan 28 
Telefon: 0492 76 90 00 Fax: 0492- 76 92 30 E-post: ovis@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 



2017-08-29 

Överförmyndare i samverkan 
Kinda, Vimmerby, Ydre och Alvidabergs kommuner 

kostnader till Migrationsverket för ensamkommande barn. Verksamheten har också tagit 
fram en rutin för arvode och kostnadsersättning avseende övriga ärenden. 

• Vi rekommenderar att det upprättas dokumenterade rutinbeskrivningar och 
checklistor till stödför granskning av årsräkning och uppdraget i övrigt. l samband 
med detta kan övervägas att upprätta rutiner för en basgranskning och en 
djupgranskning Vid djupgranskning ingår samtliga kvitton/verifikat. Urvalet till 
djupgranskning kan ske genom stickprov, kompletterat med att denna typ av 
granskning sker för samtliga nya ställföreträdare och där annan anledning kan finnas. 

Svar: Överförmyndaren har tagit till sig rekommendationen om dokumenterade 
rutinbeskrivningar och checklistor för granskning av årsräkningar. Verksamheten har fått i 
uppdrag att ta fram rutinbeskrivningar och checklistor inklusive rutiner för bas- respektive 
djupgranskning som ska vara klara inför granskningsperioden 2018. 

• Överförmyndarverksamheten skulle stödjas genom att utveckla sammanhållna 
riktlinjer för bedömning av personer som är aktuellaför att bli ställföreträdare. Vi 
rekommenderar överförmyndaren att avseende registerkontroller av ställföreträdare 
besluta om rutiner för systematiskt återkommande kontroller i befintliga ärenden. 

Svar: Verksamheten har fått i uppdrag att ta fram rutin för återkommande 
registerkontroller av ställföreträdare. Rutinen ska vara klar till registerkontrollen som 
enligt årshjulet är planerad till september 2017. 

• Vi rekommenderar att arbetet med intern kontroll föregås av att överförmyndaren 
genomför en riskbedömning av verksamheten. 

Svar: En riskbedömning kommer att genomföras och redovisas på ÖVIS-rådet den 15 
september 

• Vi rekommenderar att eftersöka samverkan för att kunna utveckla utbudet av 
utbildningar, i syfte att kunna erbjuda exempelvis fördjupning inom vissa for 
ställföreträdare viktiga områden. 

Svar: Den 14 oktober 2017 deltar Överförmyndare i samverkan i en gemensam 
utbildningsinsats för ställföreträdare tillsammans med överförmyndarverksamhetema i 
Kalmar län. Verksamheten planerar dessutom fördjupningsutbildning med mycket 
möjlighet för diskussion för ställföreträdare. Datum för utbildning är ännu inte satt och 
eve uellt kommer även en förfrågan ställas till överförmyndaren i Västerviks kommun att 
me erka i utbildningen. 

o rg (S) 
Över arrnyndare Vimmerby kommun 

Post: Vimmerby kommun, Överfonnyndare i samverkan, 598 81 Vimmerby Besök: Slångågatan 28 
Telefon: 0492 76 90 00 Fax: 0492-76 92 30 E-post: ovis@virrunerby.se Webbplats: www.virrunerby.se 
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Socialnämnden 

Rapporteringen för år 20 l 7 
kvartal: 

Kön 

M 
K 

M 

l 
2 
3 
4 

Tidpunkt 
för 
beslut/ 
avbrott 
150701 
170324 

170307 

Tid för 
utebliven 
verkställighet 

151002 
170625 

170608 

VIMMERBY f<iJMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2017 ·-07-18 

Dn;<OI ?-/ /9"?- jD-plan?-3 7 
Id nr .:J7-b5"'i 

Till 
kommunfullmäktige 
kommunens revisorer 

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

Ansvarig nämnd 

socialnämnden 
äldre och funktionshindrade 
samt individ- och familjeomsorg 

Lagrum Typ av bistånd 

LSS Daglig verksamhet 9.10 LSS 
LSS Bostad med särskild service for vuxna eller annan 

särskilt anpassad bostad for vuxna 9.9 LSS 

SoL Bostad (IFO) 

Underskrift av ansvarig 

~~ ltiat1llaR&ljWeStf 
Myndighetschef 

Skäl till dröjsmål Verkställighets-
(Anges inte till kommunfullmäktige) datum 
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Id 57115  
 

  
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
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 utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna, samt 
 
att beslutet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 

Ärendet 
Regler för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

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.  
 
 
Rutiner för uppsiktsplikten 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen senast den 30 
juni ska fatta beslut och snarast överlämna det till fullmäktige för kännedom. 
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En viktig fråga är vilka möjligheter kommunstyrelsen har för att skaffa sig 
underlag till sina årliga beslut. Rutinen är att de kommunala bolagen i sina 
årsredovisningar tar med en skrivning om kommunstyrelsens uppsiktsplikt. I 
förvaltningsberättelsen kan bolaget göra en beskrivning av hur bolagets 
verksamhet är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och hur 
verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Ekonomiavdelningen har skickat ut information och anvisning om detta till 
bolagen inför arbetet med årsredovisningar. 
 
 
Redovisning från bolagen 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB, Vimarhem AB, Vimmerby Energi och 
Miljö AB, Vimmerby Fibernät AB har i sina årsredovisningar tagit med skrivelser 
enligt anvisningarna, medan det saknas hos Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs 
AB och Vimmerby Turistbyrå AB. 
 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB anger att ändamålet med bolagets 
verksamhet är att inom ramen för av kommunen givna direktiv tillhandahålla 
mark och lokaler näringslivet samt samordna de kommunala bolagens verksamhet 
i syfte att främja utvecklingen av den kommunala verksamheten i Vimmerby. 
Sammantaget gör Vimmerby kommun Förvaltnings AB bedömningen att 
verksamheten är förenlig med fastställda mål och direktiv. 
 
Vimarhem AB anger att ändamålet med bolaget är att i allmännyttigt syfte och 
med iakttagande av kommunallagen, lokaliseringsprincipen främja 
bostadsförsörjningen i Vimmerby kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet 
till boinflytande och inflytande i bolaget. Sammantaget gör Vimarhem AB 
bedömningen att verksamheten är förenlig med fastställda mål och direktiv.  
 
Vimmerby Energi och Miljö AB anger att syftet med bolagets verksamhet är att 
med närhet, bekvämlighet och hållbarhet bedriva för kunden de angivna 
verksamheterna i Vimmerby kommun och dess närområde. Sammantaget görs 
bedömningen att Vimmerby Energi och Miljö AB:s verksamhet är förenlig med 
fastställda ändamål och direktiv. 
 
Vimmerby Fibernät AB anger att ändamålet är att med iakttagande av 
lokaliseringsprincipen, verka för Vimmerby kommuns utveckling genom att 
främja distribution och tillgång till bredbandstjänster. Sammantaget görs 
bedömningen att Vimmerby Fibernät AB:s verksamhet är förenlig med det 
fastställda ändamålet utifrån de resurser som finns. 
 
Vad gäller Vimmerby Turistbyrå AB så bedrivs ingen aktiv verksamhet i bolaget 
och det är sedan våren 2017 fusionerat in i Vimmerby kommun Förvaltnings AB. 
 
Vad gäller Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB har bolaget under våren 
2017 sålts till Astrid Lindgrens Värld AB och ingår inte längre i den kommunala 
bolagskoncernen. 
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Bedömning och synpunkter 

Rutinerna för kommunstyrelsens uppsiktsplikt har fungerat utifrån att samtliga 
aktiva kommunala bolag har tagit med och gjort bedömningar i sina 
årsredovisningar. Bolagen har följt anvisningarna och tagit upp sin bedömning 
över huruvida bolagets verksamhet är förenlig med det ändamål som finns i 
bolagsordningen och om det utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
Det har tidigare framförts och bedömningen är att det fortfarande skulle vara 
önskvärt att kommunens lekmannarevisorer granskar 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. Resultatet av granskningen bör framgå av lekmannarevisorernas 
granskningsrapporter. Det skulle ge ytterligare underlag för kommunstyrelsen att 
grunda sitt beslut på. 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Kanslijurist Therese Jigsved 
 

Therese Jigsved 
Kanslijurist  
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 
Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 154 Dnr 2017/000331  Kod 109 

Interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Lis-Astrid Andersson (S) angående 
kommunens förskolor 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson (S) och att 
interpellationsdebatt hålls på fullmäktiges sammanträde 2017-09-25.  

 
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?  



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 
Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

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?   

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

 
Beslutet skickas till 
Lis-Astrid Andersson (S) 
Barn- och utbildningsnämnden      
 

___________________ 
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 
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Interpellation till Barn- och 

utbildning!snämndens ordförande 

Id nr 

Vi är oroade över processen och den bristande medborgardialogen kring den nya 
förskolan. Vad ska byggas? Va1r ska det ska byggas? 

Vi anser att kommunens förskola ska vara kostnadseffektiv och trygg, och vill ha 
underlag för olika alternativ sål 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 i3r både mest kostnadseffektiv och kvalitativt bäst. 
Varför har Socialdemokraterna och Moderaterna föreslagit en 10 avdelningar i en 
stor enhet? 

Det finns flera tomter som skUIIIe 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? 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? 

l ,. 
Centerpartiet 

Vimmerby 
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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 geografisik 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? 

Centerpartiet i Vimmerby 

C ) (\ !'\ 

~~-~<c,l~~ 
J l ./ 

Ingela Nilsson Nachtweij , g•·uppledare 

t 

~ 

Centerpartiet 
Vimmerby 



Ärende 

10 



    TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
   2017-01-30 
   Dnr 2017/000007 
Kommunstyrelseförvaltning   Id 55203 
Therese Jigsved 
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Till styrelsen/samtliga nämnder/överförmyndaren 
 
 
Nämndernas återredovisning till fullmäktige 2017 
Enligt 3 kap 15 § kommunallagen (KL) skall nämnderna redovisa till fullmäktige hur de 
har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem.  
 
Uppföljningen är till för att ge fullmäktige möjlighet att styra den kommunala verksam-
heten och för att man skall kunna utläsa resultaten i förhållande till de politiska beslu-
ten. 
 
Enligt arbetsordningen för fullmäktige skall varje nämnd lämna redovisning till full-
mäktige två gånger per år. Redovisning skall ske under sammanträdena i februari, mars, 
september och oktober. Fullmäktiges ordförande fastställer vid årets början en turord-
ningsplan för nämndernas återredovisning.  
 
Redovisningen skall bland annat omfatta information om verkställandet av de uppdrag 
som fullmäktige beslutat om men även information om andra aktuella ärenden och åt-
gärder som nämnden önskar delge fullmäktige inför kommande period. Är uppdragen ej 
fullgjorda skall information lämnas om ärendets status och när de förväntas bli verk-
ställda. 
  
Då kommunstyrelsen fått verksamhet från tidigare samhällsbyggnadsnämnden och kul-
tur- och fritidsnämnden behöver kommunstyrelsen lämna redovisning vid varje tillfälle 
uppdelat på lednings- och styrfunktionen vid ena tillfället och verksamhetsfrågor från 
samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen vid det andra tillfället. 
 
Redovisningen bör vara max 10 minuter lång. Efter redovisningen kan fullmäktigele-
damöterna ställa frågor. Det bör vara nämndsordföranden som lämnar redovisningen, 
men förvaltningschef /avdelningschef eller dennes ställföreträdare bör finnas med som 
stöd vid frågestund.  
 
Senast sammanträdesdagen mailas material till Therese Jigsved som en förberedelse 
inför sammanträdet. Redogörelsen laddas ner på Plenisalens dator och används vid re-
dovisningen samt registreras i Ciceron. 
 
 
LENNART NYGREN 
Kommunfullmäktiges ordförande 

 
genom  
 
 
Therese Jigsved 
Kanslijurist 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Plan för nämndernas återredovisning till fullmäktige 2017 
 
 
Fullmäktiges sammanträde den 27 februari 2017 
 
Kommunstyrelsen 
Redovisning avseende kommunstyrelsens lednings- och styrningsfunktion av verkställig-
heten av uppdrag till kommunstyrelsen som berör denna del samt information om andra 
aktuella ärenden och utmaningar som rör kommunstyrelsens lednings- och styrnings-
funktion. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till barn- och utbildningsnämnden samt in-
formation om andra aktuella ärenden och utmaningar som rör nämnden.  
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden samt in-
formation om andra aktuella ärenden och utmaningar som rör nämnden.  
 
 
 
 
Fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 
 

Kommunstyrelsen  

Redovisning från samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen av verkstäl-
ligheten av uppdrag till kommunstyrelsen som berör dessa avdelningar, redovisning av 
verkställda investeringsprojekt samt information om andra aktuella ärenden och utma-
ningar som rör dessa avdelningar. 
 
 
Socialnämnden 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till socialnämnden samt information om 
andra aktuella ärenden och utmaningar som rör nämnden.  
 
 
Överförmyndaren 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till överförmyndaren samt information om 
andra aktuella ärenden och utmaningar som rör överförmyndaren.  
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Fullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 
 
Kommunstyrelsen 
Redovisning avseende kommunstyrelsens lednings- och styrningsfunktion av verkställig-
heten av uppdrag till kommunstyrelsen som berör denna del samt information om andra 
aktuella ärenden och utmaningar som rör kommunstyrelsens lednings- och styrnings-
funktion. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till barn- och utbildningsnämnden samt in-
formation om andra aktuella ärenden och utmaningar som rör nämnden.  
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden samt in-
formation om andra aktuella ärenden och utmaningar som rör nämnden.  
 
 
 
 
Fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2017 
 
Kommunstyrelsen 

Redovisning från samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen av verkstäl-
ligheten av uppdrag till kommunstyrelsen som berör dessa avdelningar, redovisning av 
verkställda investeringsprojekt samt information om andra aktuella ärenden och utma-
ningar som rör dessa avdelningar. 
 
 
Socialnämnden 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till socialnämnden samt information om 
andra aktuella ärenden och utmaningar som rör nämnden.  
 
 
Överförmyndaren 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till överförmyndaren samt information om 
andra aktuella ärenden och utmaningar som rör överförmyndaren.  
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Therese Jigsved och Liselott Frejd 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(3) 

Datum 
2017-08-14  

Referens 
VIMKS 2016/007/007 

 Id 57750 
 

 
  

 

Register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna  
1 januari – 30 juni 2017 
 
Bakgrund 
Enligt 3 kap 15 § kommunlagen skall nämnderna redovisa till fullmäktige hur de 
har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem. Nämnderna 
ansvarar för sin verksamhet inför fullmäktige. 
 
Projektplan i utvecklingsnätverket ”Hur kan fullmäktige använda 
återredovisning från nämnderna som styrinstrument?” 
 
För att underlätta fullmäktiges möjlighet att följa upp fattade beslut skall uppdrag 
lämnade till nämnderna föras på ett särskilt register. Detta är en av åtgärderna i 
projektplanen för utveckling av återredovisning till fullmäktige som revisions- 
och demokratiberedningen godkände 2009-04-17, § 20.  
 
Projektplanen togs fram som en del av arbetet i utvecklingsnätverket ”Hur kan 
fullmäktige använda återredovisning från nämnderna som styrinstrument?” som 
Sveriges Kommuner och Landsting ansvarade för och som Vimmerby kommun 
deltog i under 2009. 
 
I projektplanen anges att ett mål är att stärka fullmäktiges möjlighet att följa upp 
fattade beslut. Åtgärden för detta är att det förs register över fullmäktiges uppdrag 
till nämnderna. Registret blir allmän offentlig handling och görs tillgängligt bland 
annat för fullmäktiges ordförande.  Registret är tänkt att vara ett stöd i arbetet 
med uppföljningen av fullmäktiges ärenden. Det kan också vara ett stöd för 
nämndsordföranden och förvaltningschefen att se en sammanställning av uppdrag 
som åvilar nämnden.  
 
Hur registret förs 
 
Registret förs årsvis i kronologisk ordning och avslutas efter det sista 
fullmäktigesammanträdet för året.  
 
Varje nämnd redovisas för sig och till varje uppdrag görs en beskrivning av 
uppdraget samt hänvisas till fullmäktiges beslut och beslutsdatum. 
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Kommunstyrelsen 

KF § 9, 2017-01-30 Dnr 2016/385  Kod 212 

Aktualiseringsprövning av gällande översiktsplan (ÖP 2007) under 
innevarande mandatperiod 2014-2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att  förklara Vimmerby kommuns översiktsplan som helhet aktuell och kan 

fortsätta att gälla som utgångspunkt för den fysiska planeringen, 
 

att  godkänna aktualitetsprövningen och dess bedömning, 
 
att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över framtida arbete med översiktsplanen 

efter att länsstyrelsen inkommit med en sammanfattande redogörelse.  
 
 
KF § 11, 2017-01-30 Dnr 2016/000267   Kod 109 
 
Motion om utveckling av och satsning på dansen i Vimmerby (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att  delvis bifalla motionen genom att arbeta för att Vimmerby kommun utses som 

nod för dans i vår region, 
 

att  avslå förslaget om att en dansscen placeras i Vimmerby med anledning av att 
det i dagsläget är en för stor kostnad.  

 
 
KF § 13, 2017-01-30 Dnr 2013/000227  Kod 109 
 
Motion angående gång och cykelväg i Frödinge (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med gång- och cykelväg i 

Frödinge i enlighet med Curt Tyrbergs (C) tidigare motion,   
 
att kostnaden för byggnation av GC-vägen finansieras genom 

investeringsbudgeten och beslutas om i särskild ordning då finansiering saknas 
i nuvarande budget.  
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KF § 54, 2017-03-27 Dnr 2016/000647  Kod 109 
 
Motion - sänk avgiften för att pröva strandskyddet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag att bifalla 
motionen, vilket innebär att kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga fram förslag om 
sänkning av avgiften för prövning av strandnära byggande från nuvarande 7 088 kr 
till exempelvis 1 000 kr.  
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Inga uppdrag till barn- och utbildningsnämnden under perioden januari – juni 2017. 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Inga uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden under perioden januari – juni 2017. 
 
 
Socialnämnden 
 
KF § 22, 2017-01-30 Dnr 2016/000675  Kod 109 
 
Motion om att införskaffa rörelsespelet kinect till äldreboende i Vimmerby 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden för beredning 
och framtagande av förslag till beslut.  
 

 

Valnämnden 
Inga uppdrag till valnämnden under perioden januari – juni 2017. 
 
 
Överförmyndare 
Inga uppdrag till överförmyndare under perioden januari – juni 2017. 
 
_____ 
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Register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna 2016 
 
Bakgrund 
Enligt 3 kap 15 § kommunlagen skall nämnderna redovisa till fullmäktige hur de 
har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem. Nämnderna 
ansvarar för sin verksamhet inför fullmäktige. 
 
Projektplan i utvecklingsnätverket ”Hur kan fullmäktige använda 
återredovisning från nämnderna som styrinstrument?” 
 
För att underlätta fullmäktiges möjlighet att följa upp fattade beslut skall uppdrag 
lämnade till nämnderna föras på ett särskilt register. Detta är en av åtgärderna i 
projektplanen för utveckling av återredovisning till fullmäktige som revisions- 
och demokratiberedningen godkände 2009-04-17, § 20.  
 
Projektplanen togs fram som en del av arbetet i utvecklingsnätverket ”Hur kan 
fullmäktige använda återredovisning från nämnderna som styrinstrument?” som 
Sveriges Kommuner och Landsting ansvarade för och som Vimmerby kommun 
deltog i under 2009. 
 
I projektplanen anges att ett mål är att stärka fullmäktiges möjlighet att följa upp 
fattade beslut. Åtgärden för detta är att det förs register över fullmäktiges uppdrag 
till nämnderna. Registret blir allmän offentlig handling och görs tillgängligt bland 
annat för fullmäktiges ordförande.  Registret är tänkt att vara ett stöd i arbetet 
med uppföljningen av fullmäktiges ärenden. Det kan också vara ett stöd för 
nämndsordföranden och förvaltningschefen att se en sammanställning av uppdrag 
som åvilar nämnden.  
 
Hur registret förs 
 
Registret förs årsvis i kronologisk ordning och avslutas efter det sista 
fullmäktigesammanträdet för året.  
 
Varje nämnd redovisas för sig och till varje uppdrag görs en beskrivning av 
uppdraget samt hänvisas till fullmäktiges beslut och beslutsdatum. 
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Kommunstyrelsen 
 

KF § 48, 2016-02-29 Dnr 2016/149  Kod 109 

Medborgarförslag om att upprätta en hundrastgård – förenklad hantering 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 
fatta beslut i föreliggande medborgarförslag. 
 
 
KF § 53, 2016-02-29   Dnr 2016/157  Kod 109  
 
Medborgarförslag om bättre golv i idrottshallen i Södra Vi – förenklad 
hantering  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 
fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  
 
 
KF § 54, 2016-02-29  Dnr 2016/158  Kod 109  
 
Medborgarförslag om fler grillplatser, stolar och bord i Källängsparken – 
förenklad hantering  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 
fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  
 
 
KF § 55, 2016-02-29 Dnr 2016/159   Kod 109  
 
Medborgarförslag om att det behövs belysning utmed gångbanan vid 
Brunnsparken i Södra Vi – förenklad hantering  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 
fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  
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KF § 63, 2016-03-21  Dnr 2016/072   Kod 109  
 
Motion om tillsättande av en fullmäktigeberedning för upprättande av 
integrationsstrategi  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen till kommunstyrelsen 
med motiveringen att båda motionerna om integrationsstrategi ska behandlas 
samtidigt.  
 
 
KF § 148, 2016-05-30  Dnr 2016/345   Kod 109  
 
Medborgarförslag om kolonilotter på området höger om Lundgatan – 
förenklad hantering  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 
fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  
 
 
KF § 182    Dnr 2016/391  Kod 109  
 
Medborgarförslag om carport i Storebro centrum – förenklad hantering  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 
fatta beslut i föreliggande medborgarförslag. 
 
 
KF § 194, 2016-09-26 Dnr 2016/000395 
 
Förslag gällande uthyrning av svartfiber 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta 
förslagen taxa för svartfiber och hyra av nod att kommunen inom ramen för 
ITSAM-avtalet tecknar separat tilläggsavtal med kommunalförbundet gällande 
svartfiberuthyrning 
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KF § 196, 2016-09-26 Dnr 2016/000430  Kod 047 
 
Hantering av statligt anslag för flyktingmottagande 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att delegera till kommunstyrelsen att besluta om beloppsmässiga ändringar som 
sker inom befintliga önskemål upp till totalbeloppet 9,3 miljoner kronor,  

att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fond för integration ska beviljas 
eller avslås, beroende på vad den fortsatta utredningen visar.  

 

 
KF § 197, 2016-09-26 Dnr 2016/000429  Kod 821 
 
Iordningställande av läktare på Ceosvallen 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avsätta 
729 tkr till åtgärder beträffande läktare på Ceosvallen i 2017 års budget, enligt 
finansiering nedan. Avtal kan därefter skrivas med Vimmerby IF. 

 

 
KF § 198, 2016-09-26 Dnr 2016/000228  Kod 829 
 
Kvarvarande åtgärder på Ceosvallen, bl.a. granulat från konstgräsplanen 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avsätta 932 tkr till åtgärder beträffandegranulat och andra kvarvarande arbeten 
på Ceosvallen i 2016 års budget. Detta för att få en säker miljö på och omkring 
Ceosvallen. 
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KF § 201, 2016-09-26 Dnr 2016/000401  Kod 109 
 
Medborgarförslag om att återställa vattenflödet i bäcken i Kungsparken, 
Vimmerby 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 
fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

 

 

KF § 202, 2016-09-26 Dnr 2016/412  Kod 109 
 
Medborgarförslag om säkrare korsning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 
fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

 

 

KF § 203, 2016-09-26 Dnr 2016/424  Kod 109 
 
Medborgarförslag om att ge ut ett informationsblad 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 
fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

 

 

KF § 218, 2016-10-24 Dnr 2016/524  Kod 109 
 
Medborgarförslag om trafiksituationen i Vimmerby  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för att bereda och fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  
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KF § 278, 2016-12-19 Dnr 2016/000036   Kod 041 
 
Korrigering av taxor och avgifter efter återremiss i fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får återkomma med förslag 
om det som behöver läggas till i taxan. 
 
 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Inga uppdrag till barn- och utbildningsnämnden under 2016. 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Inga uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden under 2016. 
 
 
Socialnämnden 
Inga uppdrag till socialnämnden under perioden 2016. 
 

 

Valnämnden 
Inga uppdrag till valnämnden under perioden 2016. 
 
 
Överförmyndare 
Inga uppdrag till överförmyndare under 2016. 
 
 
_____ 
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§ 139 Dnr 2017/000209 008 

Vänortsarbete med Joniskis 2017 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande Tomas 
Peterson (M) tillsammans med Erik Paulsson (C) att delta vid Stadens dag i 
Joniskis 2017.  

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. Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04 
bland annat att kommunen ska delta i Stadens Dag 2017, att delegera till 
kommunstyrelsens arbetsutskott att utse deltagare och att ge kanslijurist 
Therese Jigsved i uppdrag att bereda ärendet.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande Tomas 
Peterson (M) tillsammans med någon från oppositionen att delta vid Stadens 
dag i Joniskis 2017. 
 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att Erik Paulsson (C) utses till 
oppositionens deltagare.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, § 79 
Inbjudan från Joniskis, Id 56452 
Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-05-19 Id 56650 

Beslutet skickas till 
Tomas Peterson 
Ingela Nilsson Nachtweij  
Erik Paulsson 
Therese Jigsved 
___________________ 



JONISKIO RAJONO SA VIV ALDYBES 
MERAS 

Livonijos g. 4, L T-84 124 Jon i~k i s 

Tel. (8 426) 69 140, faks. (8 426) 69 143. e l. p. saviva1dybe@joniskis.lt. www.jon iskis.lt 

April 12th 20 l 7 

Dear Mayor, 

Joni sk.i s has an old tradition to ce lebrate the Town Festival. This year Town Festival wil l take 

place at the seeond weekend of July. Many shows, concerts. exhibiti ons. fairs and other activities 

are tak i ng place in our town during thi s event. 

l have an honor to invite you with 2-3 persons (and a driver if appropriate) de legation to 

participale in our Town Festi val and to celebrate tagether with us. The event will be on the 7th of 

July 20 17 in Joni skis. The arrival is on the 7th (Friday) of July and departure is on the 9th (S unday) 

of Jul y. 

Looking forward to seeing your de legation and waiting for the confinnation of your mTival 

and forward details of the delegation till the 6th of June 20 17. The program will besend later. 

For more detailed information, please contact Erika Sivickaite. head special ist of Education, 

Culture and Sport Department, by e-mail: erika.sivickaite@joniskis. lt. phone: +370 426 69 146, 

mob. ph. +370 686 48 820. 

With best regards 

Mayor o f JoniSkis District Municipality c= :7 Gcdiminas Cepulis 



Från: Erika Šivickaitė [erika.sivickaite@joniskis.lt] 
Skickat: den 19 april 2017 14:57 
Till: Jigsved, Therese 
Ämne: Invitation  
Bifogade filer: 2017-04-12-14-05-26-01.pdf 
 
 

Hello dear Friends, 
 
Mayor of Joniškis District Municipality Gediminas Čepulis have an honor to invite you with 2-3 

persons (and a driver if appropriate) delegation to participate in  Town Festival. The event will be on 

the 7th of July 2017 in Joniškis.  

 
 
 
Pagarbiai 
Erika Šivickaitė 

Joniškio rajono savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 
vyriausioji specialistė 
Tel. (8 426) 69 146 
El.p. erika.sivickaite@joniskis.lt 
www.joniskis.lt  
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§ 138 Dnr 2017/000122 008 

Nordenmöte 2017 på Island 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att utse fullmäktiges ordförande Lennart Nygren (S) 
att delta på Nordenmötet tillsammans med kanslijurist Therese Jigsved.  
 

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.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar att utse fullmäktiges ordförande Lennart Nygren (S) 
att delta på Nordenmötet tillsammans med kanslijurist Therese Jigsved.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 78 

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

Beslutet skickas till 
Fullmäktiges ordförande Lennart Nygren 
Kanslijurist Therese Jigsved 
 
 

___________________ 
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§ 78 Dnr 2017/000122 008 

Nordenmöte 2017 på Island 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  kommunen ska delta i Nordenmötet på Island 2017 
att  delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse deltagare 
att  ge kanslijurist Therese Jigsved i uppdrag att bereda ärendet.  
 

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.   
Deltagaravgiften är 1500 kr per deltagare och utöver det tillkommer 
reskostnad och hotellkostnad. Det är också möjligt att bo privat hemma hos 
deltagare.  
Av Vimmerby kommuns internationella strategi framgår att kommunen 
deltar i Nordenmöten vartannat år. Kommunstyrelsen ansvarar för ledning 
och samordning av det internationella arbetet i kommunen med stöd av 
tjänstemän.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  kommunen ska delta i Nordenmötet på Island 2017 
att  delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse deltagare   
att  ge kanslijurist Therese Jigsved i uppdrag att bereda ärendet.  
 

Beslutsunderlag 
Information från Föreningen Norden och Torlokshöfn, Id 55417 och Id 
55418 
Tjänsteskrivelse Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-03 Id 56094 
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Vimmerby l(ommu11 
Kommunens revisorer 

Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Bam- och utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktiges presidium 

20 17-06-02 

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

På uppdrag av revisorerna i kommunen har PwC, Kommunal sektor genomfört en 
granskning av ovanstående. 

Vi har den 2 juni 2017 beslutat art överlämna rapporten till kommunstyrelsen, social
nämnden och barn- och utbildningsnämnden samt för kännedom till kommtm:full
mäktiges presidium. Vi instämmer till fullo i den revisionellabedömningen som besk
rivs i rapporten. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen till delar har en ändamålsenlig kontroll av verkställig
heten av kommunfullmäktiges beslut. Den interna kontrollen kan utvecklas genom ökad 
transparens i ärendebalanser, avseende samtliga bes lut fattade av kommunfullmäktige 
som kräver verkställighet. 

Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden till delar har ändamålsenliga rutiner, men 
kan stärka den interna kontrollen genom att dokumentera rutiner och använda ärende
hanteringssystemets bevakningsfunktion. 

Vi bedömer att socia lnämnden till stora delar har ändamålsenl.iga rutiner, men kan stärka 
den interna kontro Ll en genom dokumenterade rutiner. 

Miljö- och byggnadsnämnden är ej bedömd med anledning av få ärenden. 

Vi önskar svar av kommunstyrelsen och nämnderna senast den 3 1 oktober 201 7 där 
kommunstyrelsen och nämnderna redogör för vad de tänker vidta för åtgärder med an
ledning av rapporten. 

Kommunfullmäktiges presidium får ta ställning till om rapporten skaLl biläggas kom
munfullmäktiges handlingar. 

För kommunens revisorer 

If' ;h/l-
Ulf Svensson 
ordförande 
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1. Kommunstyrelsen 

1.1. Beslut år 2013 
Dnr, datum & § Beslut Iakttagelser Verkställt 

Dnr 199/2011, 

2013-01-28, § 8 

Finansiering/borgen för 

Vimmerby Energi och 

Miljö AB:s investering 

kraftvärmeverk Tallhol-

men – revidering 

KF beslutar att uppdra till 
kommunstyrelsen att för 
kommunens räkning ta upp 
nya, eller omsätta, lån det vill 
säga låna upp belopp till det 
belopp som beslutats 
av kommunfullmäktige avse-
ende finansiering av Vim-
merby Energi och Miljö AB:s 
investering i nytt kraftvärme-
verk. 

Beslut fattade i KS och VEMAB har 

byggt klart fjärrvärmeverket.  

 

Ja 

Dnr 123/2012, 

2013-01-28, § 

11 

Uppdrag åt nämnderna 

att inventera åtgärder 

som kan komma ifråga för 

medfinansiering i desti-

nationsutvecklingsprojekt 

Kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrel-
sens förslag att uppdra till 
nämnderna att inventera 
lämpliga projekt att söka me-
del till enligt de intentioner 
som föreligger. 

Destinationsprojektet är avslutat 

och slutredovisat. 

 

Ja 

Dnr 331/2012, 

2013-02-25, § 

25 

Förslag till resursfördel-

ningsmodell 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet till 

kommunstyrelsen då berörda 

nämnder ej lämnats möjlighet 

att yttra sig i ärendet. 

KF § 100 2013-05-27: Kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag att anta 

föreliggande förslag till resursför-

delningsmodell. 

Ja 

Dnr 33/2013, 

2013-02-25, § 

31 

Medborgarförslag om 

införande av P-skiva i 

centrala delen av Vim-

merby 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera medborgarför-

slaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

KF § 14, 2016-01-25: Medborgarför-

slag tillstyrkes 

Ja 

Dnr 52/2013, 

2013-03-25, § 

43 

Kostverksamheten i 

Vimmerby kommun – 

konvertering till tillag-

ningskök 

Kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrel-
sens förslag att 
1. Vimmerby kommuns kost-
produktion ska ske genom 
tillagning på plats i 

Konverteringen av kök till tillag-

ningskök har genomförts enligt 

planen och Vimarskolan, Storebro 

skola, Södra Vi skola, Vidala om-

sorgsboende, Frödinge skola och 

Rumskulla skola är klara först.  

 

Astrid Lindgren-skolan försenades 

pga vattenskada. Gymnasiet blev 

klart under sommarlovet 2014. Det 

Ja 
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följande kök: Vimarskolans 
tillagningskök, Storebro skola, 
Södra Vi skola, Vidala om-
sorgsboende, Frödinge skola, 
Rumskulla skola, Astrid 
Lindgrens skola i Vimmerby, 
Tuna skola och Vimmerby 
gymmsieskola, 
2. konverteringen till tillag-
ningskök ska ske successivt för 
att vara helt klart hösten 2014 
och efter att nödvändiga kal-
kyler presenterats för vart 
och ett av köken, 
3. antalet maträtter som serve-
ras ska vara två varmrätter, 
varav en fullgod vegetarisk och 
därutöver ett väl komponerat 
salladsbord, och 
4. kostenheten, inom befintlig 
upphandling, i så stor ut-
sträckning som möjlig ska 
handla närproducerat. 

serveras två varmrätter, varav en 

vegetarisk och därutöver sallads-

bord.  

 

Dnr 246/2011, 

2013-03-25, § 

49 

Sommartorget – huvud-

mannaskap 

KF beslutar att pågående 

rättsliga process mellan Vim-

merby kommun och Vim-

merby Fisk och skaldjur kvar-

står hos kommunstyrelsen.  

Processen upphörde genom att 

Vimmerby Fisk och Skaldjur gick i 

konkurs. 

Ja 

Dnr 182/2012, 

2013-04-29, § 

63 

Kommunal IT-

infrastrukturplan för 

Vimmerby kommun – 

förslag till handlingsplan 

gällande utbyggnaden 

samt budget och finansie-

ring. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen två 

gånger per år i samband med 

kommunstyrelsens återredo-

visning lämnar redovisning 

om handlingsplanen.  

Fiberutbyggnad enligt handlings-

planen är redovisad och granskad 

av revisorerna och fick kritik. 

Kommunens verksamheter är ut-

byggda, men de östra delarna av 

kommunen är ej utbyggd enligt 

plan. Investeringsstopp infördes 

juni 2015. Projektet i dess ur-

sprungliga form är avslutat, men 

framtida upplägg för Vimmerby 

Fiber är under diskussion. 

 

Ja 

Dnr 271/2012, 

2013-04-29, § 

64 

Taxiservice i Vimmerby 

kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anslå 250 000 kr genom 

ianspråktagning av likvida 

medel, eget kapital för finan-

siering av taxiservice i Vim-

merby kommun och att kom-

munstyrelsen får i uppdrag att 

återredovisa ärendet om taxi i 

samband med kommunstyrel-

sens återredovisning till full-

mäktige.  

KLT hade avtal som innebar att 

taxiservice till allmänheten i Vim-

merby upprätthölls vissa dagar.  

 

Avtalet tecknades på ett år, t o m 

2014-03-30 med förlängning om 

inte avtalet sägs upp senast tre 

månader före utgång. Enligt uppgift 

utnyttjades servicen endast lite och 

avtalet sades upp genom beslut i 

kommunstyrelsen, KS § 224, 2015-

06-02. 

 

Ja 

Dnr 111/2013, 

2013-04-29, § 

77 

Medborgarförslag angå-

ende åtgärder i trafiken i 

Vimmerby 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta medborgarförsla-

Besvarades i KS 2013-11-26 § 348 

 

 Ja 
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get till kommunstyrelsen för 

handläggning och beslut. 

Dnr 125/2013, 

2013-05-27, § 

116 

Motion om ”Brevet hemi-

från” 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för bered-

ning. 

Dnr 125/2013, 2014-04-28, § 

65 

KF beslutar att avslå motionen med 

motivering att det saknas finansie-

ring för Brevet hemifrån. 

Ja 

Dnr 176/2012, 

2013-09-30, § 

145 

Motion – En helt avgiftsfri 

skola, tack! 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera motionen till 

kommunstyrelsen med moti-

veringen att barn- och utbild-

ningsnämnden bör utreda 

möjligheten att en policy 

skyndsamt utarbetas som 

innebär att alla elever får en 

skolgång som är fri från krav, 

formella eller informella, på 

att medta pengar till aktivite-

ter som tex klassresor eller 

restaurangbesök. Policyn skall 

gälla samtliga skolor, förskolor 

och fritidshem i kommunen. 

Dnr 176/2012, 2014-03-31, § 47 

Kommunfullmäktige beslutar med 
ändring av kommunstyrelsens för-
slag att 
l. bifalla motionen genom att barn- 
och utbildningsnämnden får i upp-
drag 
att se över sina avgifter i de skol-
verksamheter som får ha avgifter i 
syfte 
att minska eller helt få bort avgif-
terna, 
2. barn- och utbildningsnämnden 
får i uppdrag att redovisa hur man 
systematiskt arbetar med att alla 
aktiviteter inom grundskola, försko-
leklass och grundsärskola ska vara 
öppna för alla elever oavsett om 
vårdnadshavaren väljer att bidra 
ekonomiskt eller inte. 

Ja 

Dnr 124/2012, 

2013-09-30, § 

146 

Motion om Vimmerby 

kommun som den goda 

arbetsplatsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen och att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag 

att ta fram förslag till hur 

Vimmerby kommun ska bli 

den goda arbetsplatsen och en 

attraktiv arbetsgivare. 

Personalavdelningen arbetade med 

frågan om vad som kan vara möjliga 

åtgärder för att bli attraktivare som 

arbetsgivare och för att ta reda på 

vad kommunens anställda tycker 

har två idéseminarier ägt rum.   

Kommunstyrelsen beslutade 2014-

06-17, KS § 240, bl a att ge perso-

nalavdelningen i uppdrag att bilda 

en personalklubb. Uppdraget är 

slutfört. 

Ja 

Dnr 76/2012, 

2013-09-30, § 

149 

Medborgarförslag om att 

sluta använda cook- och 

chillsystemet 

Kommunfullmäktige beslutar 

att delvis bifalla medborgar-

förslaget om att sluta använda 

cook- och chillsystemet genom 

de beslut som fattats om att ett 

antal mottagningskök skall 

byggas om till tillagningskök 

och att kommunstyrelsen gett 

samhällsbyggnadsavdelningen 

i uppdrag att undersöka vilka 

förskolor som skulle kunna 

vara lämpliga att återöppna 

tillagningskök i.  

Medborgarförslag har delvis bifal-

lits.  

 

Ett antal mottagningskök har 

byggts om till tillagningskök. Det 

finns däremot inte klart redovisat i 

ärendet om samhällsbyggnadsav-

delningen har undersökt vilka för-

skolor som också skulle kunna få 

tillagningskök.  

Nej 

Dnr 191/2013, 

2013-09-30, § 

154 

Riktlinjer för skolskjutsar 

i Vimmerby kommun – 

revidering 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet till 

Samråd har ägt rum med Hultsfred 

och kommunerna har nu lika regler 

för skolskjutsar.  

 

Övergångsregler gäller för elever 

Ja 
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kommunstyrelsen för att sam-

råd behöver genomföras med 

Hultsfreds kommun.  

som redan påbörjat sin utbildning.   

 

Uppdraget är slutfört. 

Dnr 214/2013, 

2013-09-30, § 

164 

Motion – Skapa fler 

”Trygga boenden” 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för bered-

ning. 

Dnr 214/2013, 2013-10-28, § 

180 

KF beslutar att avslå motionen. 
Ja 

Dnr 210/2013, 

2013-09-30, § 

165 

Motion om motionshante-

ring 

 

KF beslutar att remittera mot-

ionen till KS för beredning. 

 

. 

Dnr 210/2013, 2014-01-27, § 10 

Kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens 
förslag att bifalla motionen såtill-
vida att kommunstyrelsen får i upp-
drag att genomföra åtgärder för att 
motioner ska kunna hanteras 
snabbare. 
Kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens 
förslag att avslå yrkandet om att det 
ska skrivas in i fullmäktiges arbets-
ordning att det maximalt får ta sex 
månader att hantera en motion från 
inlämning tills fullmäktige har bifal-
lit, besvarat eller avslagit motionen 
 

Enligt kommunens sammanställ-

ning: Kommunstyrelsen har numera 

som rutin att själva remittera ut 

motioner för yttrande och bered-

ning. Tjänstemannaberedningen ger 

synpunkter på vilka som bör yttra 

sig. På sammanträdet kan sedan KS 

ta ställning och göra en politisk 

styrning genom att ange i beslutet 

inom vilken tid KS vill att motionen 

hanteras samt om den ska priorite-

ras framför annat.  

Ja 

 

 

Dnr 167/2013, 

2013-09-30, § 

166 

Medborgarförslag – Has-

tighetsbegränsande åt-

gärder på Svalmon och 

Tjänstemannagatan speci-

fikt i Storebro 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarför-

slaget till kommunstyrelsen 

för handläggning och beslut. 

2015-02-03, KS § 45: avslag samt 

att samhällsbyggnadsavdelningen 

får i uppdrag att ta fram riktlinjer 

för fartbegränsande åtgärder på 

kommunala lokalgator.  

Dnr 2015/395, KS § 370 2015-

11-03: Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna samhällsbyggnadsav-

delningen förslag till riktlinjer för 

fartbegränsade åtgärder med blom-

lådor på kommunala lokalgator i 

Vimmerby kommun 

Ja 

Dnr 227/2013, 

2013-09-30, § 

172 

Motion angående gångväg 

i Frödinge 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för bered-

ning. 

Dnr 2013/227, 2015-02-23, § 37 

Kommunfullmäktige beslutar att  

avslå motionen och ge kommunsty-

relsen i uppdrag att ytterligare ut-

reda alternativa lösningar och kost-

nader för byggande av en gång- och 

cykelväg mellan östra och västra 

Frödinge. 

Fullmäktige beslutade 2017-01-30, 

KF § 13 att ge KS i uppdrag att 

Nej 
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arbeta vidare med gång- och cykel-

väg i Frödinge. Kostnaden för bygg-

nation finansieras genom investe-

ringsbudgeten och beslutas om i 

särskild ordning. 

Dnr 237/2013 

2013-10-28, § 

193 

Motion – satsa mer på 

elevhälsa 

KF beslutar att remittera mot-

ionen till barn- och utbild-

ningsnämnden för beredning. 

Dnr 237/2013 2014-06-23, § 

115 

KF beslutar att bifalla motionen 

Uppmana barn- och utbildnings-

nämnden. Återfinns under barn- 

och utbildningsnämnden. 

Ja. 

Dnr 232/2013, 

2013-10-28, § 

195 

Medborgarförslag angå-

ende gatlyse och cykelväg 

vid Hörestadhult 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera medborgarför-

slaget till kommunstyrelsen 

för handläggning och beslut. 

2015-02-03, KS § 44: avslag på 
begäran om gatubelysning på del av 
gamla Västerviksvägen (Apollovä-
gen) med anledning av att gemen-
samhetsanläggning för denna väg-
sträcka är under bildande. Begäran 
om belysning på GC-vägen samt i 
korsningen väg 40/Gamla Väster-
viksvägen (Apollovägen) överläm-
nats till Trafikverket för bedöm-
ning.  

Ja 

Dnr 262/2013, 

2013-10-28, § 

197 

Motion angående utbild-

ningar för de kulturella 

och kreativa näringarna 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för bered-

ning. 

Dnr 2013/262, 2014-09-29, § 

141 

KF beslutar att avslå motionen. 

Ja 

Dnr 147/2013, 

2013-11-25, § 

222 

Tillsyn enligt tobakslagen 

– förslag till förändring av 

ansvar i berörda nämn-

ders reglementen 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet till 

kommunstyrelsen med moti-

veringen att rätt faktaunderlag 

måste tas fram i ärendet och 

ett gemensamt perspektiv på 

folkhälsan skall finnas med i 

underlaget. 

Kommunstyrelsen har berett ären-

det och fullmäktige fattade 2014-10-

20, KF § 168, beslut om att social-

nämnden behåller ansvaret för 

tillsyn enligt tobakslagen enligt 

gällande reglemente.  

 

Uppdraget är slutfört 

Ja 

Dnr 272/2013, 

2013-11-25, § 

229 

Motion – Vimmerby 

kommun – en anhörig-

vänlig arbetsplats 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för bered-

ning. 

Dnr 2014/272, 2015-02-23, § 

44 

KF biföll motionen 2014-09-29, § 

142. 

Kommunfullmäktige beslutar att 

upphäva tidigare beslut i KF § 142, 

2014-09-29, så att socialnämnden 

ej behöver genomföra tilldelat upp-

drag, då man arbetar med dessa 

frågor i andra sammanhang för att 

bevara kompetens och för att bli en 

attraktiv arbetsgivare. 

Ja 

Dnr 292/2013, 

2013-12-16, § 

254 

Motion – Flytta ut kom-

munfullmäktiges sam-

manträden Kommunfull-

mäktige beslutar att remittera 

motionen till kommunstyrel-

sen för beredning. 

Dnr 292/2013, 2014-04-28, § 66. 

Motionen avslås. 

Ja 
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Dnr 298/2013, 

2013-12-16, § 

255 

Motion – Giftfri förskola 

och skola 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för bered-

ning. 

KF § 185 2015-09-28. Kommun-
fullmäktige beslutade att avslå mot-
ionen  
 Ja 

 

1.2. Beslut år 2014 
Dnr, da-

tum & § 
Beslut Iakttagelser Verkställt 

Dnr 

16/2014, 

2014-01-

27, § 14 

Motion om barnahus i Västervik – 

remittering 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera motionen om barnahus i Västervik 

till kommunstyrelsen för beredning. 

SN hade ärendet uppe 2014-05-

15, § 61. Frågan var då bl. a. att 

det fanns tillräckligt underlag 

för sådan verksamhet.  

Efter det har grannkommuner-

na sagt nej till barnahus utifrån 

att det inte gick att samordna i 

länet. SN har efter detta inte 

behandlat ärendet. 

Nej 

Dnr 

29/2014, 

2014-02-

24, § 26 

Tillståndsärende enligt miljöbalken 

avseende ansökan från Vimmerby 

Energi och Miljö AB om uppfö-

rande och drift av vindkraftverk på 

Vennebjörke 1:5 och 2:4 – fråga om 

att tillstyrka tillstånd 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra 

åt kommunstyrelsen att revidera Vim-

merby kommuns nuvarande vindkraft-

plan. 

Kommunstyrelsen beslutade 

2014-05-06 att remittera vind-

kraftplan till stadsarkitekt Sara 

Dolk, planeringsarkitekt Regina 

Laine och miljö- och hälso-

skyddsinspektör Björn Holm för 

revidering. 

Kommunstyrelsen har gett di-

rektiv om att planen behöver bli 

tydligare på flera områden, bl.a. 

att den är en del av översikts-

planen. 

Arbete med att revidera vind-

kraftplanen pågår, men än så 

länge finns inget klart förslag. 

Nej 

Dnr 

36/2014, 

2014-02-

24, § 32 

Motion – konkret landsbygdsut-

veckling i praktiken 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

KF § 187 2015-09-28 Kommun-
fullmäktige beslutade att avslå 
motionen  
 

Ja 

Dnr 

34/2014, 

2014-02-

24, § 33 

Motion om förbud mot kött från 

religiös slakt och implementering 

av kontroll av detta 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

KF § 186 2015-09-28 Kommun-
fullmäktige beslutade att avslå 
motionen  
 Ja 

Dnr 

39/2014, 

2014-02-

24, § 34 

Motion om inventering av farliga 

miljöer utifrån gifter i plastproduk-

ter – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

KF § 186 2015-09-28 Kommun-
fullmäktige beslutade att avslå 
motionen  
 Ja 

Dnr 

41/2014, 

2014-02-

24, § 37 

Motion om att öka möjligheten till 

närproducerade livsmedel i kom-

munens upphandlingar – för be-

redning 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

KF § 138 2016-05-30: Motionen 
anses vara besvarad. 

 
 

Ja 
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tera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Dnr 

58/2011, 

2014-03-

31, § 45 

Landsbygdsberedningens presen-

tation av landsbygdspolitiskt hand-

lingsprogram 2014-2018 – remitte-

ring 

Kommunfullmäktige beslutar att förslag 

till landsbygdspolitiskt handlingspro-

gram remitteras till partigrupperna, 

samtliga nämnder, Ungdomsrådet, 

Landsbygdsrådet och Pensionärsrådet för 

yttrande. Yttrandena ska beredas av 

kommunstyrelsen.  Ambitionen är att 

förslaget till landsbygdspolitiskt hand-

lingsprogram läggs fram till antagande av 

kommunfullmäktige i juni 2014. 

Det finns ett förslag till lands-

bygdspolitiskt handlingspro-

gram men det är ej antaget i KF.  

Sammanställning av remissvar 

har gjorts, men har ej behand-

lats politiskt. 

Nej 

Dnr 

72/2014, 

2014-03-

31, § 56 

Motion om ökad trafiksäkerhet i 

Södra Vi 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera motionen om ökad trafiksäkerhet till 

kommunstyrelsen för beredning.  

KF § 12 2017-01-30: Avslag till 

motionen. 

Ja 

Dnr 

36/2014, 

2014-04-

28, § 67 

Motion ”Konkret landsbygdsut-

veckling i praktiken” 

Kommunfullmäktige beslutar med änd-

ring av kommunstyrelsens förslag att 

återremittera motionen till kommunsty-

relsen med motiveringen att det vid da-

gens sammanträde lagt ett tilläggsyr-

kande som ej beretts tillräckligt. 

2015-03-20. Samhällsbygg-

nadsavdelningen har upprättat 

en tjänsteskrivelse. 

KF § 187 2015-09-28: Kom-

munfullmäktige beslutar i enig-

het med kommunstyrelsen att 

avslå motionen. 

Ja 

Dnr 

84/2014, 

2014-04-

28, § 80 

Motion – Dags för förenkling: noll-

taxa i kollektivtrafiken – för bered-

ning 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

KF § 139 2016-05-30: Avslag till 

motionen. 

Ja 

Dnr 

2014/97, 

2014-04-

28, § 83 

Motion – Vi måste bli fler Vimmer-

bybor – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

KF § 188 2015-09-28. Kommun-
fullmäktige beslutar att avslå 
motionen men tar med frågan 
om strategisk befolkningsökning 
till budgetberedningen 2017  
 

Ja 

Dnr 

2014/105, 

2014-04-

28, § 84 

Motion – Öppna Fabriken och Röda 

Tvättstugan även på helgerna – för 

beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning 

 

KS beslutade 2014-06-10, KS § 

224 att remittera motionen till 

kultur- och fritidsnämnden för 

handläggning och förslag till 

beslut. 

Dnr 2014/105, 2014-12-08, 

§ 185 Kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med kom-

munstyrelsens förslag att Bifalla 

motionen 

Ge kultur- och fritidsnämnden i 

uppdrag att i samarbete med 

berörda parter se över och för-

ändra öppettiderna för Fabri-

ken/Röda Tvättstugan så att de 

motsvarar önskemål, behov och 

att de sker inom befintlig bud-

getram. 

Återfinns under 

kultur- och 

fritidsnämn-

den. De har 

inte verkställt 

motionen. 



Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
 

Juni 2017     9 av 35 
Vimmerby kommun 
PwC 

 

Dnr 

2014/137, 

2014-06-

23, § 123 

Medborgarförslag om en lekfull 

gångväg mellan Astrid Lindgrens 

Värld och Vimmerby centrum – för 

beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera medborgarförslaget till kommun-

fullmäktige för beredning. 

Dnr 2014/137, 2015-03-30, 

§ 71 

Kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens 

förslag att bifalla motionen 

genom att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att arbeta vidare med 

frågan inom projekt Vackra 

Vimmerby 

Inga åtgärder är vidtagna ännu 

men ärendet är under bered-

ning.   

Nej 

Dnr 

2014/138, 

2014-06-

23, § 124 

Medborgarförslag om att locka fler 

besökare in till Vimmerby – för 

beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera medborgarförslaget till kommunsty-

relsen för beredning. 

Dnr 2014/138, 2015-03-30, 

§ 72 

Kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens 

förslag att bifalla medborgarför-

slaget genom att ge kommunsty-

relsen i uppdrag att arbeta vi-

dare med frågan inom projekt 

Vackra Vimmerby och att Astrid 

Lindgrens Näs kopplas in som 

sakkunnig för att säkerställa 

skyltarnas kvalitet och lämplig-

het. 

Hänvisningskyltar är framtagna 

och ska sättas upp i Vimmerby 

stad inom kort, men några skyl-

tar med citat finns ej framtagna 

ännu. 

Nej 

Dnr 

2014/163, 

2014-06-

23, § 126 

Motion – Vimmerby behöver bli 

ännu mer jämställt 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Dnr 2014/163, 2015-02-23, 

§ 36 

Kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens 

förslag att avslå motionen, där-

för att jämställdhetsfrågorna 

kommer inkluderas i ”Lika rät-

tigheter och möjligheter” plan 

och policy. 

Ja 

Dnr 

2014/152, 

2014-06-

23, § 127 

Motion – Återinför PRAO- praktisk 

arbetslivsorientering i högstadiet – 

för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Dnr 2014/152, 2015-12-14, § 

301 

Kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen. Ja 

Dnr 

2014/151, 

2014-06-

23, § 128 

Motion – Vimmerby behöver ett 

träbyggnadsprogram – för bered-

ning 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 2014-08-19, KS § 256: 
Remitterad till partigrupper-
na och Vimarhem AB för 
yttrande samt till samhälls-
byggnadsavdelningen för 
beredning och förslag till 
beslut.  

 

Nej 

Dnr 

2014/150, 

2014-06-

23, § 129 

Motion – Krav på kollektivavtal vid 

offentliga upphandlingar – för be-

redning 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

KF § 85 2016-04-25: Avslag till 
motionen. 

  
 

 

Ja 
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Dnr 

2011/50, 

2014-09-

29, § 140 

Motion om ställ-

plats/tömningsstation för husbilar 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag att delvis 

bifalla motionen genom att: 

Bifalla att tömningsstation och parke-

ringsmöjlighet att stå under dagtid an-

ordnas för husbilar och husvagnar i 

Vimmerby centralort genom att  

a) ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

utreda placeringen av tömningsstation 

och parkeringsmöjlighet för husbilar och 

att 

b)i kommande budgetarbete ta med töm-

ningsstation och parkeringsmöjlighet i 

investeringsbudgeten 

Det visade sig att kommunen 

inte kan konkurrera med offent-

liga medel med näringslivet 

genom att upprätta och driva en 

ställplats och erbjuda tömning 

och påfyllning av husbilar. Det 

blev inga riktiga ställplatser. Det 

blev en anvisad tidsbegränsad 

parkering på Karlbergstomten, 

men ingen tömning eller påfyll-

ning är möjlig.  

 

Ja 

Dnr 

2014/170, 

2014-09-

29, § 145 

Medborgarförslag om åtgärder 

inom samhällsbyggnadsområdet – 

för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera medborgarförslaget till kommunsty-

relsen för beredning och beslut enligt den 

förenklade hanteringen av medborgarför-

slag. 

KS § 25, 2016-01-12: Medbor-

garförslag avslaget.  

Ja  

Dnr 

2014/ , 

2014-09-

29, § 146 

Motion ”Stärk hälsan och förbättra 

skolresultaten genom daglig fysisk 

aktivitet i skolan – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Dnr 2014/181, 2015-03-30, 

§ 70 

Kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens 

förslag att bifalla motionen på 

det sätt att barn- och utbild-

ningsnämnden, enligt eget för-

slag, får i uppdrag att ge rekto-

rerna i uppdrag att ta fram möj-

liga förslag till ökad fysisk akti-

vitet, vilket ska rymmas inom 

elevernas normala skoldag och 

med befintlig personal.  

Ja 

Dnr 

2014/200

, 2014-09-

29, § 148 

Motion om lokala föreskrifter om 

tiggeri 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning 

2015-02-06: Yttrande har in-
kommit. Beredning pågår. 

  
Ska tas upp i KSAU för beslut 
2017-04-25. 

 

Nej 

Dnr 

2012/246, 

2014-10-

20, § 164 

Motion – Klimatkompensation för 

tjänsteresor 

Kommunfullmäktige beslutar att återre-

mittera motionen till kommunstyrelsen.  

Dnr 2012/246, 2015-03-30, 

§ 69 

Kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens 

förslag att bifalla motionen 

angående klimatkompensation, 

uppdra kommunstyrelsen att 

genomföra beslutet.  

Uppdraget är ännu ej genomfört 

av KS. 

Nej 

Dnr 

2014/227, 

2014-12-

08, § 189 

Motion om rättvis barnomsorg – 

för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera föreliggande motion till kommunsty-

relsen för beredning. 

KF § 149 2015-06-22. Kommun-
fullmäktige beslutade att avslå 
motionen  
 

Ja 

Dnr Motion om sänkt hastighet inom KF § 152 2015-06-22. Kommun- Ja 
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2014/21, 

2014-12-

08, § 190 

kvarteret Skvalmon i Storebro – för 

beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera föreliggande motion till kommunsty-

relsen för beredning. 

fullmäktige beslutade att avslå 
motionen  

 

Dnr 

2014/262, 

2014-12-

08, § 213 

Motion om vägsamfälligheten 

Långbrössle-Vibo – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

KF § 189 2015-09-28. . Kom-
munfullmäktige beslutar att 
avslå motionen  
 

Ja 

Dnr 

2014/282

, 2014-12-

15, § 258 

Motion: Vitalisering av kommun-

fullmäktigesammanträden- för 

beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remit-

tera föreliggande motion till kommunsty-

relsen för beredning. 

Dnr 2014/282, 2016-11-28, § 

247 

Kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens 

förslag att delvis bifalla motion-

en. Talare som fått ordet bör 

begränsa sitt anförande till 6 

minuter istället för 10 minuter 

mm. 

 

Ja 

 

1.3. Beslut år 2015 
Dnr, 

datum & 

§ 

Beslut Iakttagelser 
Verk-

ställt 

Dnr 

2015/038

, 2015-

01-26, § 

24 

Motion om att göra Järnvägsgatan i Store-

bro till huvudled 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera mot-

ionen till kommunstyrelsen för beredning. 

KF § 151 2015-06-22. Kom-
munfullmäktige beslutade att 
avså motionen.  

Ja 

Dnr 

2015/058

, 2015-

01-26, § 

26 

Motion om inrättande av IT-råd 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera mot-

ionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Dnr 2015/58, 2015-05-25 § 

127 

Kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrel-

sens förslag att avslå motion-

en. 

Ja 

Dnr 

2015/067

, 2015-

01-26, § 

27 

Motion om att införa utbildningsdag i ar-

betsrätt för sistaårselever 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera mot-

ionen till kommunstyrelsen för beredning. 

KF § 148 2015-06-22. Kom-
munfullmäktige beslutade att 
avslå motionen  
 

 
 

Ja 

Dnr 

2015/068

, 2015-

01-26, § 

28 

Motion om UF-företag för ungas utveckling 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera mot-

ionen till kommunstyrelsen för beredning. 

KF § 150 2015-06-22. Kom-
munfullmäktige beslutade att 
motionen är besvarad  
 

Ja 

Dnr 

2012/182

, 2015-

02-23, § 

34 

Revidering av IT-handlingsplan samt kalkyl 

för Vimmerby kommuns fiberinvestering – 

anta  

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen med följande moti-

vering: 

Handlingsplanen 3.0 innehåller bristfälliga eko-

nomiska underlag och den ska därför granskas av 

ekonomienheten i Vimmerby kommun. Ekonomi-

Reviderad handlingsplan 3.10 

samt kalkyl för Vimmerby 

kommuns fiberinvestering 

antogs 2015-09-28, KF § 192. 

Ja 
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enheten ska yttra sig över handlingsplanen 3.0 

med tanke på kommunens behov av kontroll på 

investeringar.   

Dnr 

2014/234

, 2015-

02-23, § 

40 

Hastighetsplan ”Rätt fart i staden” för det 

tätbebyggda området i Vimmerby i Vim-

merby kommun 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen med följande moti-

veringar: 

Hänsyn ska tas till kommunfullmäktiges beslut KF 

§ 142/2011 om att väga in möjligheten att på lämp-

liga 30-sträckor tidsbegränsa hastigheten 30 km/h 

för att därigenom öka efterlevnaden vid tidpunkter 

då barn vistas i närheten av vägen 

 

Lämpligheten i att ha gångfartsområde året runt 

vid torget i Vimmerby ska samtidigt utredas och 

att 

 

Handlingsplanen omfattar ej hela kommunen och 

kransorterna bör inkluderas i planen så att hastig-

hetsplanen är för hela Vimmerby kommun.   

Ärendet var uppe i samman-

träde 2015-06-16, KS § 246 

där beslut togs att skicka pla-

nen till partigrupperna för 

yttranden senast 2015-09-01. 

Inga synpunkter har kommit 

in.  

 

KF antog planen 2015-11-23, 

KF § 271. 

 

Hastighetsplanen har ej effek-

tuerats än, men förvaltningen 

jobbar med frågan.  

Delvis 

Dnr 

2015/074

, 2015-

02-23, § 

47 

Medborgarförslag om försäljning av skogs-

tomter – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera med-

borgarförslaget till kommunstyrelsen för bered-

ning. 

Dnr 2015/074, 2015-12-14, 

§ 302  

Kommunfullmäktige beslutar 
att 
avslå medborgarförslaget med 
motiveringen att nya ekono-
miska förutsättningar 
pekar på att prognosen för 
2015 blir bättre än vad kom-
munstyrelsen tidigare räknat 
med. 

Ja 

Dnr 

2015/075

, 2015-

02-23, § 

48 

Medborgarförslag om att påbörja förskö-

ning av fula miljöer – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera med-

borgarförslaget till kommunstyrelsen för bered-

ning. 

2015-03-24, KS § 122: remitte-

rat till MBN och KFN för ytt-

rande samt till samhällsbygg-

nadsavdelningen för beredning 

och förslag till beslut. 

 

2015-06-10 KFN § 51. Yttrande 

har inkommit från kultur- och 

fritidsnämnden.  

 

MBN § 96, 2015-12-07. Ytt-

rande ha inkommit. 

Nej 

Dnr 

2015/076

, 2015-

02-23, § 

49 

Medborgarförslag om att flytta brandkårs-

huset – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera med-

borgarförslaget till kommunstyrelsen för bered-

ning.  

2015-06-10 KFN § 52. Ytt-

rande har inkommit från kul-

tur- och fritidsnämnden. 

 

Dnr 

2015/078

, 2015-

02-23, § 

50 

Medborgarförslag om att flytta Folkets 

Parks byggnader – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera med-

borgarförslaget till kommunstyrelsen för bered-

ning. 

Dnr 2015/078, 2015-04-27, 

§ 103 

Kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrel-

sens förslag att avslå medbor-

garförslaget med motiveringen 

att en flytt av Folkets Parks 

byggnader är utanför kommu-

nens kompetens då kommu-

Ja 
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nen inte äger fastigheten där 

Folkets Park ligger. 

Dnr 

2015/083

, 2015-

02-23, § 

51 

Medborgarförslag om komplettering av 

gångbana/promenadväg utmed Astrid 

Lindgrens gata – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera med-

borgarförslaget till kommunstyrelsen för hand-

läggning och beslut. 

KS § 24, 2016-01-12. Medbor-

garförslag avslaget. 

Ja 

Dnr 

2015/085

, 2015-

02-23, § 

52 

Medborgarförslag om avsaknad av skyltar 

med gatunamn och grändnamn på Hulte-

området – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera med-

borgarförslaget till kommunstyrelsen för hand-

läggning och beslut. 

KS § 23, 2016-01-12. Medbor-

garförslag avslaget. 

Ja 

Dnr 

2015/108

, 2015-

03-30, § 

76 

Medborgarförslag om samordnat budget-

ansvar för kommunens kök – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera med-

borgarförslaget till kommunstyrelsen för bered-

ning.  

KS § 13, 2016-01-25: Medbor-

garförslag avslaget.  

Ja 

Dnr 

2015/109

, 2015-

03-30, § 

77 

Medborgarförslag om intäktsförslag till 

Astrid Lindgrens Näs – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera med-

borgarförslaget till kommunstyrelsen för bered-

ning. 

KF § 243 2015-10-19 Kom-
munfullmäktige beslutar att 
avslå medborgarförslaget  
 

Ja 

Dnr 

2015/33, 

2015-04-

27, § 101 

Skrivelse om Vimmerby trafikövningsplats 

med anledning av försäljning av fastigheten 

Vimmerby 3:256 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag att uppdra åt kommun-

styrelsen att föreslå Trafikverket alternativa loka-

ler för genomförande av körkortsprov. 

Arbete med att hitta en lösning 

för ny trafikövningsplats pågår 

och kontakter hålls fortlö-

pande med Vimmerby Trafik-

skola. 

Nej 

Dnr 

2014/255

, 2015-

04-27, § 

102 

Medborgarförslag: Förbättra välkomstsi-

dan på Vimmerby kommuns webbplats 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medbor-

garförslaget och ge kommunstyrelsen i uppdrag 

att utforma den nya sidan. 

KF § 102, 2015-04-27 

KF beslutar att bifalla med-

borgarförslaget och ge KS i 

uppdrag att utforma den nya 

sidan. Remitterades från KF 

till KS 2014-12-08. 

 

Framtagande av ny välkomst-

sida på kommunens webbplats 

är beroende av upphandling av 

nytt webbverktyg. Ny väl-

komstsida planeras därför till 

2017 då nytt webbverktyg ska 

vara upphandlat. 

Nej 

Dnr 

2015/180

, 2015-

04-27, § 

112 

Medborgarförslag om anskaffning av bo-

stadsrätter och hyresrätter – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera med-

borgarförslaget till kommunstyrelsen för bered-

ning. 

KF § 269, 2015-11-23: Med-

borgarförslaget avslaget.  

Ja 

Dnr 

2015/190

, 2015-

04-27, § 

113 

Motion om framtagande av konsekvensa-

nalys – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera mot-

ionen till kommunstyrelsen för beredning.  

KF § 157 2015-06-22; 

Kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrel-

sens förslag att avslå motionen 

med hänvisning till den på-

gående budgetprocessen. 

Ja 

Dnr 

2012/331

Plan för återställande av negativt resultat 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera 

Ärendet är verkställt enligt 

kommunjuristen.  

Ja 
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, 2015-

05-04, § 

120 

ärendet till kommunstyrelsen med motivationen 

att ekonomiavdelningen ska hjälpa till med att 

beräkna återställandeplan för Centerpartiets, 

Vänsterpartiets, Kristdemokraternas och Miljö-

partiets gemensamma budgetalternativ ”så att vi 

kan lägga det förslag som bevarar de fyra lands-

bygdsskolorna och förskolorna i Pelarne och 

Djursdala”.  

Dnr 

2015/205

, 2015-

05-25, § 

136 

Investeringsbudget 2015 – begäran om 

tillägg i investeringsbudget för Vimmerby 

Fiber 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kom-

munstyrelsen att omdisponera investeringar från 

2015 till 2016. 

Ej längre aktuellt.  

Dnr 

2015/217, 

2015-05-

25, § 142 

Medborgarförslag om ramdirektiv till bud-

get 2016 – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera med-

borgarförslaget till kommunstyrelsen för bered-

ning. 

KF § 156, 2015-06-22; 

Kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrel-
sens förslag att avslå medbor-
garförslaget från Johan Rosen 
angående förslag till budget för 
Vimmerby kommun 2016. 
 

Ja 

Dnr 

2015/191, 

2015-06-

22, § 161 

Folkinitiativ folkomröstning om skolor 

Kommunfullmäktige beslutar att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 

att ge fullmäktige möjlighet 

att ta ställning till hela ärendet i frågan om en 

folkomröstning. 

Folkomröstning har ägt rum. Ja 

Dnr 

2015/77, 

2015-06-

22, § 164 

Organisation för gata och park i Vim-

merby kommun 

Kommunfullmäktige beslutar att 

l. följa inriktningsbeslutet fattat 2015-03-30, KF § 

66, Dnr 2015/77, om att 

Vimmerby Gatuproduktion AB läggs ner och att 

Gatuverksamheten i bolaget 

överfors till samhällsbyggnadsavdelningen under 

kommunstyrelsen 

2. ge i uppdrag till kommunstyrelsen att i sin tur 

ge i uppdrag till förvaltningen 

att på kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-

08 presentera for 

förslag till avtal mellan Vimmerby Kommun och 

Vimmerby Gatuproduktion 

AB som reglerar övergång av personal, maskiner, 

inventarier och 

ekonomi 

3. avtalet mellan Vimmerby Kommun och Vim-

merby Gatuproduktion AB 

ska vara undertecknat och godkänt av kommun-

fullmäktige senast november 

månad 2015 

4. parkverksamheten med personal och tilldelade 

budgetmedel från kultur och 

fritidsförvaltningen överförs till kommunstyrel-

sen/samhällsbyggnadsavdelningen 

5. om avtalet mellan Vimmerby Kommun och 

Vimmerby Gatuproduktion 

AB är upprättad och påskrivet, Gatuverksamhet-

en och Parkverksamheten 

KS fick 2015-09-08, KS § 303 

information om att ny gatuchef 

anställts. I övrigt håller för-

valtningen på att arbeta med 

genomförandet. 

 

Vimmerby Gatuproduktion AB 

är numera upplöst och har 

uppgått i Vimmerby Kommun 

Förvaltnings AB genom besked 

från Bolagsverket.  

Ja 
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fim1s med i Samhällsbyggnadsavdelningens or-

ganisation från den l januari 

2016 och tillsammans med nuvarande Projekt- 

och utredningsenheten 

bildar Gatukontoret. 

Dnr 

2015/217, 

2015-06-

22, §172 

Motion om att ompröva frågan om an-

svarsfrihet- för beredning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera mot-

ionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

KF § 184 2015-09-28. Kom-
munfullmäktige beslutar att 
avslå motionen  
 

Ja 

Dnr 

2015/191, 

2015-09-

28 

§ 181 

Folkinitiativ angående folkomröstning om 

skolor 

Genomföra en folkomröstning avseende förskolor 

och skolor på landsbygden. 

Folkomröstning har ägt rum. Ja 

Dnr 

2015/299, 

2015-09-

28, § 194 

Särskilda medlemsinsatser till Kommu-

ninvest 

KF beslutar att betala in 2 502 906 kr i medlems-

insats. 

 
Verkställt enligt kommunsek-

reteraren. 

 
 

Ja 

Dnr 

2015/337, 

2015-09-

28, § 195 

Avtal mellan kommunen och Vimmerby 

hockey – kvittning av lån 

1. Kommunen förvärvar sargen i befintligt skick 

av Vimmmerby hockey 

2. likvid ska utgöras av Vimmerby hockeys lån 

hos kommunen på 250 000 kr inkl ränta 

3. Reglering sker vid beslutets laga kraft 

Verkställt enligt kommunsek-

reteraren. 

Ja 

Dnr 

2015/120, 

2015-09-

28, § 196 

Sluttäckning av deponi 

1. Följa förslag till beslut, sluttäckning etapp ett 

2. VEMAB ansvarar för projektet 

3. Kommunstyrelsen utser ledamot i styrgrupp 

för projektet 

Dnr 2014/000237: etapp ett 

färdigställd. Beslut KF § 289 

2016-12-19 om att påbörja 

etapp två. 

 

Ja 

Dnr 

2015/288

, 2015-09-

28, § 218 

Medborgarförslag, stängsel utmed Lunda-

gatan 

KF beslutar överlåta till KS att bereda och fatta 

beslut i medborgarförslaget. 

KS § 399, 2015-11-17. Remitte-

rar till samhällsbyggnadsav-

delningen. 

Nej 

Dnr 

2015/288

, 2015-09-

28, § 219 

Medborgarförslag, huruvida skolskjutsen 

för gymnasielever verkligen ska fasas ut 

Remitteras till KS för beredning. 

2016-02-02: Tjänsteskrivelse 

upprättad av samhällsbygg-

nadsavdelningen. 

 

KSAU § 74 2016-04-25; 

Ärendet återremitterat till 

samhällsbyggnadsavdelningen. 

Nej 

Dnr 

2015/303, 

2015-09-

28, § 220 

Motion om att avskaffa avgiften för trygg-

hetslarm 

Remitteras till KS för beredning. 

KF § 193 2016-09-28: Avslag 
till motionen. 

Ja 

Dnr 

2015/304

, 2015-09-

28, § 221 

Motion om sprinklersystem 

Remitteras till KS för beredning. 

KS § 394, 2015-11-17: Ärendet 
remitterat till samhällsbygg-
nadsavdelningen  
 

Nej 

Dnr 

2015/35

7, 2015-

09-28, § 

223 

Medborgarförslag om trafiksäker-

hetsåtgärder – förenklad hantering 

KF beslutar överlåta till KS att bereda och 

fatta beslut i medborgarförslaget. 

KS beslutade 2015-11-17, 

KS § 397 att remittera 

ärendet till samhällsbygg-

nadsavdelningen för bered-

ning.  

Ja 
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KS beslutade 2016-04-19, 

KS § 159 att tillstyrka med-

borgarförslaget och göra 

korsningen säkrare genom 

att en skymmande häck 

beskärs men att avslå med-

borgarförslaget om att 

markera cykelväg mellan 

nedre Drottninggatan och 

Järnvägsallén. 

Dnr 

2015/384, 

2015-09-

28, § 225 

Motion om läxstuga 

Remitteras till KS för beredning. 

KF § 140 2016-05-30: Avslag 
till motionen. 
 

Ja 

Dnr 

2015/385, 

2015-09-

28, § 226 

Motion om att införa vårdhund/vårddjur 

till äldreboende. 

Remitteras till KS för beredning, 

KF § 250 2016-11-28: Avslag 
till motionen. 

Ja 

Dnr 

2015/028

, 2015-

10-19, § 

246 

Biblioteksplan för Vimmerby kommun 

2015-2018 – återremiss 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera 

biblioteksplanen till kommunstyrelsen då det 

fattas flera sidor ur planen. 

KF beslutade 2015-11-23, KF 

272 att anta planen. 

Ja 

Dnr 

2015/417, 

2015-10-

19, § 250 

Medborgarförslag om ändring av parke-

ringstider vid stadshuset – förenklad han-

tering 

 Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till 

kommunstyrelsen att bereda och fatta beslut i 

föreliggande medborgarförslag. 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

har berett ärendet. KS beslu-

tade 2015-12-15, KS § 446 att 

avslå medborgarförslaget.  

Ja 

2015/424

, 2015-

10-19, § 

251 

Motion om språktolk – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera mot-

ionen till kommunstyrelsen för beredning.  

KF § 249 2016-11-28: Avslag 
till motionen.  
 

Ja 

2015/423

, 2015-11-

23, § 267 

Utbyggnad av gruppbostaden Villekulla – 

begäran om investeringsmedel och till-

äggsanslag för hyra 

KF beslutar att godkänna socialnämndens begäran 

på investeringsmedel från KF till KS fastighetsav-

delning omfattande 1 600 tkr för utbyggnad av 

gruppbostaden Villekulla, samt att hänskjuta soci-

alnämndens begäran om tilläggsanslag från KF för 

ökad hyreskostnad för gruppbostaden Villekulla 

till internutredningen inom KS.  

Inga åtgärder är vidtagna än, 

men ärendet är under utred-

ning. 

Nej 

Dnr 

2015/295

, 2015-11-

23, § 268 

Finansiering av rensning av Lillån 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kom-

munstyrelsen (samhällsbyggnadsavdelningen) att 

låta rensa Lillån enligt föreliggande förslag. 

Rensningen är inte påbörjad 

än. Planen var att det skulle 

påbörjas i september och av-

slutas i oktober 2016, men pga 

föreläggandet från miljö- och 

byggnadsnämnden om sane-

ring av gummigranulatet kan 

rensning ej göras förrän frågan 

om sanering är löst. 

Medel för rensning finns med i 

investeringsbudgeten för 2017. 

Nej 

Dnr Motion om att söka LONA-bidrag – för be- KF § 2017-03-27: Avslag till 
motionen. 

Ja 
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2015/465

, 2015-11-

23, § 284 

redning 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera mot-

ionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Dnr 

2015/487

, 2015-11-

23, § 285 

Motion om introduktionsklasser i Gull-

ringen och Djursdala – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera mot-

ionen till kommunstyrelsen för beredning. 

KF § 14 2017-01-30: Avslag till 
motionen. 
 

Ja 

Dnr 

2015/486

, 2015-11-

23, § 286 

Motion om samlad skoldag – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera mot-

ionen till kommunstyrelsen för beredning.  

BUN § 46 2016-03-23: Avslag 
till motionen 
 
KSAU § 75 2016-04-25: Hän-
skjuta ärendet till budgetbe-
redningen 2017. 

Nej 

Dnr 

2015/492

, 2015-11-

23, § 287 

Motion om framtagande av policy mot 

främlingsfientlighet och handlingsplan för 

att värna demokratin mot våldsbejakande 

extremism – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera mot-

ionen till kommunstyrelsen för beredning.  

 
KSAU § 93 2017-03-28: Mot-
ionen återremitterad. 
 

Nej 

Dnr 

2015/485

, 2015-11-

23, § 288 

Motion angående upprättande av integrat-

ionsstrategi – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera mot-

ionen till kommunstyrelsen för beredning. 

KS § 18, 2016-01-12: Ärendet 

remitterat till socialnämnden 

 

KSAU § 89 2016-05-02; 

Arbetsutskottet beslutar 

att  Anette Nilsson fortsätter 

med uppdraget från 

presidieberedningen. När 

tjänstemannaförslaget är 

framtaget får politiken lämna 

synpunkter och diskutera 

kring förslaget. 

att  beredningen kring de två 

motioner angående 

integrationsstrategi inväntar 

tjänstemannaförslaget. 

 

SN lämnade ett förslag till 

integrationsstrategi till KS 

2016-09-22, § 97.  

Dnr 2016/232.010 

Nej 

Dnr 

2015/484

, 2015-11-

23, § 289 

Motion om att låta barnen vara en del av 

samhället – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera mot-

ionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

KF § 141 2016-05-30: Avslag 
till motionen. 
 

Ja 

Dnr 

2015/48o

, 2015-11-

23, § 290 

Medborgarförslag om sänkt hastighet på 

Rönnbärsgatan och Badhusgatan – för-

enklad hantering 

Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till 

kommunstyrelsen att bereda och fatta beslut i 

föreliggande medborgarförslag.  

KS beslutade 2016-01-12, KS § 

8 att remittera ärendet till 

samhällsbyggnadsavdelningen 

för beredning och framtagande 

av förslag till beslut. 

 

KS beslutade 2016-04-19, KS § 

162 att avslå medborgarförsla-

get om sänkt hastighet. 

Ja 

Dnr 

2015/479

, 2015-11-

23, § 291 

Medborgarförslag om avstängning av 

Rönnbärsgatan och Badhusgatan under 

natten samt farthinder – förenklad hante-

ring  

Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till 

KS beslutade 2016-01-12, KS § 

9 att remittera ärendet till 

samhällsbyggnadsavdelningen 

för beredning och framtagande 

av förslag till beslut. 

Ja 
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kommunstyrelsen att bereda och fatta beslut i 

föreliggande medborgarförslag. 

 

KS beslutade 2016-04-19, KS § 

161 att avslå medborgarförsla-

get om avstängning.   

Dnr 

2015/476

, 2015-12-

14, § 305 

Bestämmelser om arvoden till Vimmerby 

kommuns förtroendevalda med giltighet 

från och med 2016-01-01 – återremiss 

KF beslutar att återremittera ärendet till kom-

munstyrelsen med motiveringen att åstadkomma 

kostnadsneutrala jourersättningssystem. 

KF § 35 2016-02-29; 

Kommunfullmäktige beslutar 

med ändring av kommunsty-

relsens förslag att besluta om 

arvoden för förtroendevald i 

Vimmerby kommun enligt 

föreliggande förslag och att 

arvodesbestämmelserna börjar 

gälla från och med 2016-03-

01, med följande ändringar: 

Skrivningen i bilagan om kul-

tur- och fritidsnämnden tas 

bort då nämnden har upphört. 

Redaktionella justeringar ska 

göras för att rätt belopp ska 

hamna på rätt rad. 

Ja 

Dnr 

2015/475

, 2015-12-

14, § 306 

Bestämmelser om arvoden till styrelsele-

damöter i av Vimmerby kommun ägda bo-

lag – återremiss 

KF beslutar att återremittera ärendet till KS med 

motiveringen att åstadkomma kostnadsneutrala 

jourersättningssystem.  

KF § 36 2016-02-29; 

Kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrel-

sens förslag att besluta om 

arvoden för ledamot i styrelser 

i av Vimmerby kommun ägda 

bo-lag enligt föreliggande 

förslag och att arvodesbe-

stämmelserna börjar gälla från 

och med 2016-03-01. 

Ja 

Dnr 

2015/482

, 2015-12-

14, § 308 

Införa friskvårdsbidrag för anställda i 

Vimmerby kommun – uppdrag 

KF beslutar att införa friskvårdsbidrag, max 500 

kr med motprestation och att ge KS i uppdrag att 

utforma villkor för att bidraget ska utgå. 

Personalavdelningen har i 

början av 2016 tagit fram reg-

ler för friskvårdsbidraget och 

blanketter för hur utbetalning 

ska ske.  

 

Införandet av friskvårdsbidrag 

är klart. 

Ja 

Dnr 

2015/489

, 2015-12-

14, § 316 

Medborgarförslag om att det behövs buss-

station i Södra Vi – förenklad hantering 

KF beslutar att överlåta till KS att bereda och fatta 

beslut i föreliggande medborgarförslag. 

KS beslutade 2016-01-12, KS § 

11 att remittera ärendet till 

samhällsbyggnadsavdelningen 

för beredning och framtagande 

av förslag till beslut. 

KS beslutade att avslå med-

borgarförslaget då det är en 

fråga för Trafikverket och KLT, 

KS § 192, 2016-05-10. 

Ja 

Dnr 

2015/490

, 2015-12-

14, § 317 

Medborgarförslag om att det behövs ett 

övergångsställe vid Vimmerbyallén – för-

enklad hantering 

KF beslutar att överlåta till KS att bereda och fatta 

beslut i föreliggande medborgarförslag.  

KS beslutade 2016-04-19, KS § 

160 att avslå medborgarförsla-

get.  

Ja 

Dnr 

2015/499

, 2015-12-

14, § 318 

Motion om att erbjuda halkskydd till äldre 

och rörelsehindrade – för beredning 

KF beslutar att remittera motionen till KS för 

beredning. 

KF § 248 2016-11-28: Motion-

en återremitterad till social-

nämnden 

 

Nej 

Dnr 

2015/523

Medborgarförslag om vad Guldbjörnen AB 

menar med boende och skola – för bered-

KF § 41, 2016-02-29: Medbor-

garförslag avslaget. 

Ja 
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, 2015-12-

14, § 321 

ning 

KF beslutar att remittera medborgarförslaget till 

KS för beredning. 

Dnr 

2015/, 

2015-12-

14, § 322  

Motion om att planering för förändrad 

skolinfrastruktur – för beredning 

KF beslutar att remittera motionen till KS för 

beredning. 

KF § 246 2016-11-28: Motion-
en anses besvarad. 

Ja 

 

1.4. Beslut år 2016 

Dnr, datum & 

§ 
Beslut Iakttagelser Verkställt 

Dnr 2014/193, 

2016-01-25, § 

9 

Ledarskapspolicy för Vim-

merby kommunkoncern 

KF beslutar att återremittera 

ärendet. 

KSAU § 254 2016-11-14; 

Tomas Peterson (M) (KSO) informerar 

att policyn ska diskuteras vid nästa 

inplanerade möte med gruppledarna.    

(senaste protokollförda händelse i 

ärendet). 

Nej 

Dnr 2016/041 

(korrekt dia-

rienummer är 

2016/062), 

2016-01-25, § 

23 

Motion ”Utred utbyggnad av 

hemrehabilitering i Vim-

merby kommun” – för be-

redning 

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning. 

KF 2016-09-26, § 191 

KF beslutar att motionen är besvarad 

med motiveringen att SN redan initie-

rat frågan och gett socialförvaltningen 

i uppdrag att ta fram ett förslag. Detta 

har beslutats på socialnämndens 

sammanträde 2016-05-19. 

Ja 

Dnr 2016/072, 

2016-01-25, § 

24 

Motion om tillsättande av en 

fullmäktigeberedning för 

upprättande av integrations-

strategi – för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning. 

KF § 63, 2016-03-21: Återremiss till 

kommunstyrelsen. 

 

KSAU § 89 2016-05-02; 

Arbetsutskottet beslutar 

att  Anette Nilsson fortsätter med 

uppdraget från presidieberedningen. 

När tjänstemannaförslaget är 

framtaget får politiken lämna 

synpunkter och diskutera kring 

förslaget. 

att  beredningen kring de två motioner 

angående integrationsstrategi inväntar 

tjänstemannaförslaget. 

Nej 

Dnr 2015/191, 

2016-02-29, § 

33 

Folkomröstning om skolor 

och förskolor på landsbygden 

i Vimmerby kommun ska 

läggas ned eller bevaras – 

beslut om hur valresultatet 

efter folkomröstningen ska 

hanteras 

Kommunfullmäktige beslutar att 

kommunstyrelsen får i uppdrag 

att ta fram förslag till revidering 

inom budget 2016 och plan 2017-

2018 för att kompensera för den 

uteblivna besparingen som ned-

läggning av skolor och förskola 

hade inneburit. 

Dnr 2015/070, KF § 118 2016-05-

30; 

Kommunfullmäktige beslutar i enlig-

het med kommunstyrelsens förslag 

att öka socialnämndens ram med 2,5 

miljoner kronor och barn- och utbild-

ningsnämndens ram med 2,5 miljoner 

kronor och att övriga ramar förblir 

oförändrade enligt KF 2015-11-23 § 

260. 

att anta korrigerad resultatbudget för 

2016 för Vimmerby kommun. 

att efter korrigering av budgetramarna 

för 2016 ligger dessa till grund för 

budgetramar 2017, inklusive planåren 

2018 och 2019. 

Ja 

Dnr 2016/149, 

2016-02-29, § 

Medborgarförslag om att 

upprätta en hundrastgård – 

KSAU beslutade § 14, 2016-03-21 att 

remittera ärendet till samhällsbygg-
Nej 
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48 förenklad hantering 

Kommunfullmäktige beslutar att 

överlåta till kommunstyrelsen att 

bereda och fatta beslut i förelig-

gande medborgarförslag. 

nadsavdelningen för beredning och 

förslag till beslut och att ärendet är KS 

tillhanda senast 2016-08-31.  

Ärendet är under beredning. 

Dnr 2016/138, 

2016-02-29, § 

49 

Medborgarförslag om att 

utreda hur miljö- och bygg-

nadsnämnden behandlar 

kvinnliga småföretagare – 

för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Dnr 2016/138, 2016-05-30, § 137 

Kommunfullmäktige avslår medbor-

garförslaget. 

Ja 

Dnr 2016/155, 

2016-02-29, § 

51 

Medborgarförslag om att ha 

kvar salen för naturkunskap i 

A-huset vid en flytt av Fabri-

ken till Kulturskolan 

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

KSAU § 19, 2016-03-21: Ärendet re-

mitterat till barn- och utbildnings-

nämnden. 

 

BUN § 164 2016-11-23: Yttrande in-

kommit från barn- och utbildnings-

nämnden. 

 

Beslut togs i KSAU 2017-04-25 och 

ska upp för beslut i kommunstyrelsen 

9 maj. 

Nej 

Dnr 2016/156, 

2016-02-29, § 

52 

Medborgarförslag om att 

behålla salen för naturkun-

skap i A-huset vid en flytt av 

Fabriken till Kulturskolan – 

för beredning 

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

KSAU § 18, 2016-03-21: Ärendet re-

mitterat till barn- och utbildnings-

nämnden. 

 

BUN § 163 2016-11-23: Yttrande in-

kommit från barn- och utbildnings-

nämnden. 

 

Beslut togs i KSAU 2017-04-25 och 

ska upp för beslut i kommunstyrelsen 

9 maj och sedan vidare till kommun-

fullmäktige. 

Nej 

Dnr 2016/157, 

2016-02-29, § 

53 

Medborgarförslag om bättre 

golv i idrottshallen i Södra Vi 

– förenklad hantering 

Kommunfullmäktige beslutar att 

överlåta till kommunstyrelsen att 

bereda och fatta beslut i förelig-

gande medborgarförslag.  

KS beslutade 2016-08-23 att medbor-

garförslaget är bifallet med moti-

veringen att golvet i sporthallen i 

Södra Vi har fått nytt ytskikt under 

våren 2016.  

 

Ärendet är avslutat och verkställt. 

Ja 

Dnr 2016/158, 

2016-02-29, § 

54 

Medborgarförslag om fler 

grillplatser, stolar och bord i 

Källängsparken – förenklad 

hantering 

Kommunfullmäktige beslutar att 

överlåta till kommunstyrelsen att 

bereda och fatta beslut i förelig-

gande medborgarförslag. 

Arbetsutskottet beslutade § 16 2016-

03-21  att remittera ärendet till sam-

hällsbyggnadsavdelningen för bered-

ning och förslag till beslut och att 

ärendet är KS tillhanda senast 2016-

08-31. 

 

Ärendet är under beredning. 

Nej 

Dnr 2016/159, 

2016-02-29, § 

55 

Medborgarförslag om att det 

behövs belysning utmed 

gångbanan vid Brunnsparken 

i Södra Vi – förenklad hante-

ring 

KF beslutar att överlåta till KS att 

bereda och fatta beslut i förelig-

KSAU beslutade att remittera ärendet 

till samhällsbyggnadsavdelningen för 

beredning och framtagande av förslag 

till beslut.  

 

KS beslutade 2017-01-10, KS § 9, att 

bifalla medborgarförslaget. 

Ja 
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gande medborgarförslag. 

 

Dnr 2016/193, 

2016-03-21, § 

70 

Motion om att sätta upp 

kombinerad papperskorg och 

askkopp i Storebro  

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning och fram-

tagande av beslut. 

KF § 70, 2016-03-21: Ärendet remitte-
rat till kommunstyrelsen 
 
KSAU§ 69, 2016-04-25: Remitterat till 
samhällsbyggnadsavdelningen.   
 

Nej 

Dnr 2016/198, 

2016-03-21, § 

71 

Motion om att snabba upp 

besvarandet av interpellat-

ioner 

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning och fram-

tagande av förslag till beslut. 

KF § 71, 2016-03-21: Ärendet remitte-
rat till kommunstyrelsen 
 
KS §332 2016-10-18: KS föreslår KF 
att bifalla motionen.   
 

 

Dnr 2016/239, 

2016-04-25, § 

97 

Behov av paviljonger vid 

Astrid Lindgrenskolan 

Kommunfullmäktige beslutar att 

återremittera ärendet till kom-

munstyrelsen med motiveringen 

att en annan placering än den 

tidigare tilltänkta rimligen också 

bör påverka investeringens 

summa. 

Kommunfullmäktige beslutar i enlig-

het med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna placering av paviljonger 

vid parkeringsplatsen enligt karta. 

att bevilja barn- och utbildnings-

nämnden ett utökat driftanslag på 

1450 tkr för år 2016, för installation 

och hyra av paviljonger. Finansiering-

en sker via ianspråktagande av de 

statliga anslaget för nyanlända. 

att barn- och utbildningsnämndens 

begäran att få tilläggsanslag på 717 tkr 

för budgetåren 2017-2018 hänskjuts 

till budgetberedningen. 

Ja 

Dnr 2016/266, 

2016-04-25, § 

103 

Motion om Vimmerby kom-

muns bostadsförsörjnings-

program  

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning och fram-

tagande av förslag till beslut.   

KF § 177 2016-06-27: Bifall till mot-

ionen. 

Ja 

Dnr 2016/267, 

2016-04-25, § 

104 

Motion om utveckling och 

satsning på dansen i Vim-

merby  

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning och fram-

tagande av förslag till beslut.  

KF § 11 2017-01-30: Delvis bifall, del-

vis avslag till motionen. 

Ja 

Dnr 2016/265, 

2016-04-25, § 

106 

Medborgarförslag om områ-

det kring Vimar-

haga/Borghaga  

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning 

och framtagande av förslag till 

beslut. 

KSAU § 134 2016-06-30: Medborgar-

förslag remitterat till samhällsbygg-

nadsavdelningen. 

Nej 

2016/345, 

2016-05-30, § 

148 

Medborgarförslag om koloni-

lotter på området höger om 

Lundgatan 

Kommunfullmäktige beslutar att 

överlåta till kommunstyrelsen att 

bereda och fatta beslut i förelig-

▪ Kommunstyrelsen beslutade 

att avslå medborgarförslaget 

med motiveringen att områ-

det ingår i uppgörelsen om 

framtida organisation för 

Astrid Lindgrens Näs. KS § 

Ja 
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gande medborgarförslag. 287 2016-08-23. 

▪ Ärendet är avslutat. 

 

Dnr 2016/346, 

2016-05-30, § 

149 

Motion om upplysning av 

svenska värderingar 

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning och fram-

tagande av beslut. 

Dnr 2016/346, 2016-11-28, § 252 

KF beslutar att avslå motionen om 

upplysning av svenska värderingar 

med motiveringen att det ingår i det 

obligatoriska ämnet samhällsoriente-

ring med även i SFI-undervisningen.  

Ja 

Dnr 2016/349, 

2016-05-30, § 

150 

Motion om när interpellat-

ionssvar ska lämnas in 

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning och fram-

tagande av beslut. 

KS § 333 2016-10-18: KS föreslår KF 

att avslå motionen.  

Nej 

Dnr 2016/391, 

2016-06-27, § 

182 

Medborgarförslag om car-

port i Storebro centrum – 

förenklad hantering 

Kommunfullmäktige beslutar att 

överlåta till kommunstyrelsen att 

bereda och fatta beslut i förelig-

gande medborgarförslag. 

▪ KSAU beslutade 2016-10-31, 

§ 240 att remittera medbor-

garförslaget till samhälls-

byggnadsavdelningen för be-

redning och framtagande av 

förslag till beslut 

▪ att samhällsbyggnadsavdel-

ningen ger Vimarhem AB 

möjlighet att yttra sig i frå-

gan.  

▪ Ärendet är under beredning. 

 

Nej 

Dnr 2016/392, 

2016-06-27, § 

183 

Motion om att tidigarelägga 

kommunfullmäktigemötena i 

juni månad 

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning och fram-

tagande av förslag till beslut. 

Dnr 2016/392, 2016-11-28, § 245 

Kommunfullmäktige beslutar i enlig-

het med kommunstyrelsens förslag att 

motionen anses vara besvarad. Ja 

Dnr 2016/395, 

2016-09-26, § 

194 

Förslag gällande uthyrning 

av svartfiber 

Kommunfullmäktige beslutar att 

anta förslagen taxa för svartfiber 

och hyra av nod att kommunen 

inom ramen för ITSAM-avtalet 

tecknar separat tilläggsavtal med 

kommunalförbundet gällande 

svartfiberuthyrning. 

Fullmäktige har fattat beslut och se-

dan kommer KS att besluta om uthyr-

ning av svartfiber i separata avtal, 

varav ett är klart.  

 

KS beslutar 2017-01-10 § 12 att ge 

ITSAM i uppdrag att genomföra för-

slagen fiberstråksplanering och att 

bevilja de avsatta medel för att anlägga 

svartfiber för 200 tkr. 

 

Ja 

Dnr 2016/430, 

2016-09-26, § 

196 

Hantering av statligt anslag 

för flyktingmottagande 

Kommunfullmäktige beslutar 
att delegera till kommunstyrelsen 
att besluta om beloppsmässiga 
ändringar som sker inom befint-
liga önskemål upp till totalbelop-
pet 9,3 miljoner kronor,  
 
att delegera till kommunstyrelsen 
att besluta om fond för integration 
ska beviljas eller avslås, beroende 
på vad den fortsatta utredningen 
visar. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-

08, KS § 348 att godkänna fördelning 

av extra statsbidrag 2015 enligt före-

liggande tabell med korrigeringen att 

summan till VIF ändras till 350 tkr. 

 

KSAU har 2017-01-31, § 28 behandlat 

förslag till reglemente för Samver-

kansfond för civilsamhället.  

Ärendet är under beredning. 

 

KS § 46 2017-03-07; Kommunstyrel-

sen beslutar 

Ja  
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 Att anta riktlinjer för samverkansfond 

för civilsamhället. 

Att delegera beslut för ansökta medel 

från fonden enligt förslaget som fram-

går i riktlinjerna.     

Att en utvärdering ska göras inom sex 

månader. 

Dnr 2016/429, 

2016-09-26, § 

197 

Iordningställande av läktare 

på Ceosvallen 

Kommunfullmäktige beslutar att 

avsätta 729 tkr till åtgärder beträf-

fande läktare på Ceosvallen i 2017 

års budget. Avtal kan därefter 

skrivas med Vimmerby IF. 

Ärendet är under beredning och miljö- 

och byggnadsnämnden har 2017-02-

10 beslutat om bygglov och startbe-

sked för läktaren. 

 

Nej 

Dnr 2016/228, 

2016-09-26, § 

198 

Kvarvarande åtgärder på 

Ceosvallen, bl.a. ganulat från 

konstgräsplanen 

Kommunfullmäktige beslutar  
att avsätta 932 tkr till åtgärder 

beträffande granulat och andra 

kvarvarande arbeten på Ceosval-

len i 2016 års budget. Detta för att 

få en säker miljö på och omkring 

Ceosvallen. 

Miljö- och byggnadsnämnden har 

2017-02-14 har förelagt kommunen 

om tillsyn av konstgräsplanen. Plane-

rade åtgärder har därför ej ännu ge-

nomförts, men förvaltningen jobbar 

med detta. 

 

Nej 

Dnr 2016/401, 

2016-09-26, § 

201 

Medborgarförslag om att 

återställa vattenflödet i bäck-

en i Kungsparken, Vimmerby 

Kommunfullmäktige beslutar att 

överlåta till kommunstyrelsen att 

bereda och fatta beslut i förelig-

gande medborgarförslag. 

Arbetsutskottet beslutade 2016-10-31 

§ 238 att remittera ärendet till sam-

hällsbyggnadsavdelningen för bered-

ning och förslag till beslut. 

Ärendet är under beredning. 

 

Nej 

Dnr 2016/412, 

2016-09-26, § 

202 

Medborgarförslag om säk-

rare korsning 

Kommunfullmäktige beslutar att 

överlåta till kommunstyrelsen att 

bereda och fatta beslut i förelig-

gande medborgarförslag. 

Arbetsutskottet beslutade 2016-10-31 

att remittera ärendet till samhälls-

byggnadsavdelningen för beredning 

och förslag till beslut.  

 

Ärendet är under beredning. 

Nej 

Dnr 2016/424, 

2016-09-26, § 

203 

Medborgarförslag om att ge 

ut ett informationsblad  

Kommunfullmäktige beslutar att 

överlåta till kommunstyrelsen att 

bereda och fatta beslut i förelig-

gande medborgarförslag.  

Arbetsutskottet beslutade 2016-10-31 

att ärendet remitteras till administra-

tiva avdelningen för beredning och 

framtagande av förslag till beslut.  

 

KSAU § 94 2017-03-28: Förslag till 

KS; Avslag till medborgarförslag. 

Nej 

Dnr 2016/482, 

2016-09-26, § 

204 

Motion – Begränsning av 

rese- och väntetid vid skol-

skjuts 

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning och fram-

tagande av förslag till beslut. 

KSAU § 239 2016-10-31: Motionen 

remitterad till samhällsbyggnadsav-

delningen. 

Nej 

Dnr 2016/489, 

2016-09-26, § 

206 

Motion om attraktiva och 

naturliga namn på stadsde-

lar, gator och torg 

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning av framta-

gande av förslag till beslut. 

KSAU § 235 2016-10-31: Motionen 

remitterad till samhällsbyggnadsav-

delningen. 

Nej 
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Dnr 2016/491, 

2016-09-26, § 

207 

Motion – Utveckla besöksnä-

ringen utanför turistsä-

songen 

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning och fram-

tagande av förslag till beslut. 

KSAU 234 2016-10-31: Motionen 

remitterad till utvecklingsavdelningen. 

Nej 

Dnr 2016/501, 

2016-09-26, § 

208 

Motion om mångkulturellt 

bokslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning och fram-

tagande av förslag till beslut.  

KSAU § 233 2016-10-31: Arbetsutskot-

tet föreslår kommunfullmäktige att 

avslå motionen.  
Nej 

Dnr 2016/524, 

2016-10-24, § 

218 

Medborgarförslag om trafik-

situationen i Vimmerby 

Kommunfullmäktige beslutar att 

överlåta medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för att bereda 

och fatta beslut i föreliggande 

medborgarförslag. 

Arbetsutskottet beslutade 2016-12-12 

att remittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen för 

beredning och framtagande av förslag 

till beslut.  

 

Ärendet är under beredning.  

Nej 

Dnr 2016/553, 

2016-10-24, § 

221 

Motion om förbud att bära 

huvudbonad 

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning. 

KSAU § 275 2016-12-19: Motionen 

remitterad till HR-avdelningen. 

Nej 

Dnr 2016/602, 

2016-11-28, § 

255 

Motion om sommaraktivite-

ter 

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning 

KF § 52 2017-03-27: Delvis besva-

rad/delvis avslag till motionen. 

Ja 

Dnr 2016/614, 

2016-11-28, § 

256 

Medborgarförslag om miljö-

gifter och farliga kemikalier i 

förskolor 

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

KSAU § 279 2016-12-19: Medborgar-

förslag remitterat till kommunstyrel-

seförvaltningen.  
Nej 

Dnr 2016/613, 

2016-11-28, § 

257 

Motion om förkortad hand-

läggningstid för motioner 

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning. 

KSAU § 2017-03-14: Förslag till KF: 

Avslag till motionen. 

 

KF beslutade 2017-04-24 att avslå 

motionen.  

Ja 

Dnr 2016/616, 

2016-11-28, § 

260 

Motion om politisk organi-

sation i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning. 

KF § 51 2017-03-27: Avslag till mot-

ionen. 

Ja 

Dnr 2016/618, 

2016-11-28, § 

261 

Motion om utvärdering av 

samverkan mellan Hults-

freds och Vimmerby kom-

muner rörande gemensam 

nämnd/förvaltning inom 

miljö- och byggområdet 

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning. 

KF § 50 2017-03-27: Motionen anses 

vara besvarad.  

Ja 

Dnr 2016/624, 

2016-12-19, § 

277 

Nybyggnation av skola 
Kommunfullmäktige beslutar med 
ändring av kommunstyrelsens 

 

Nej 
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förslag att återremittera ärendet 
om inriktningsbeslut om att bygga 
en ny grundskola som ersätter 
nuvarande Astrid Lindgrens skola 
med följande motivering:  
Vi kan inte ställa oss bakom en så 

snäv skrivelse utan vill ha en bre-

dare beredning av barn- och ut-

bildningsnämnden och kommun-

styrelsen…  

Dnr 2016/36, 

2016-12-19, § 

278 

Korrigering av taxor och av-

gifter efter återremiss i 

kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar att 

anta korrigerat dokument för 

taxor och avgifter för 2017.  

Kommunfullmäktige beslutar att 

kommunstyrelsen får återkomma 

med förslag om det som behöver 

läggas till i taxan. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-

01-30, KS § 17 i enlighet med kom-

munstyrelsens förslag att anta kom-

plettering av taxor och avgifter gäl-

lande lokaluthyrning.  

 
Ja 

Dnr 2016/471, 

2016-12-19, § 

281 

Investeringsärende- Ceos 

beläggning - och dikesar-

beten  Kommunfullmäktige be-

slutar att uppdra till kommunsty-

relsen att påbörja dikesarbeten 

och beläggningsarbeten. 

 

 

Dnr 2016/260, 

2016-12-19, § 

290 

Investeringsärende - Projekt 

Norrgården parkering  

Kommunfullmäktige beslutar 
att ge uppdrag till kommunstyrel-

sen att påbörja byggnation av 

parkering vid Norrgården till en 

kostnad av totalt 200 tkr enligt 

förslag nedan. 

 

 

Dnr 2016/554, 

2016-12-19, § 

291 

Investeringsärende - Asfalts-

plan för Vimmerby kommun  

Kommunfullmäktige beslutar  
att ge uppdrag till kommunstyrel-

sen att ta fram en asfaltplan till en 

kostnad av totalt 500 tkr som ska 

ligga till grund för framtida be-

läggningsåtgärder i kommunen. 

 

 

Dnr 2016/629, 

2016-12-19, § 

295 

Motion - Barnomsorg på 

obekväma tider  

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning och fram-

tagande av förslag till beslut. 

KSAU § 8 2017-01-17: Motionen re-

mitterad till barn- och utbildnings-

nämnden.  
Nej 

Dnr 2016/647, 

2016-12-19, § 

297 

Motion - sänk avgiften för att 

pröva strandskyddet   

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning. 

KF § 2017-03-27: Bifall till motionen.  

Ja 

Dnr 2016/646, 

2016-12-19, § 

298 

Motion om breddad delak-

tighet i budgetprocessen  

Kommunfullmäktige beslutar att 

remittera motionen till kommun-

styrelsen för beredning. 

KF § 298 2016-12-19: Motionen remit-

terad till kommunstyrelsen.  

Nej 
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2. Barn- och utbildningsnämnden 

2.1. Beslut år 2013 
Dnr, datum & § Beslut Iakttagelser Verkställt 

Dnr 123/2012, 

2013-01-28, § 11 

Uppdrag åt nämn-

derna att inventera 

åtgärder som kan 

komma ifråga för 

medfinansiering i 

destinationsutveckl-

ingsprojekt 

Kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens för-

slag att uppdra nämn-

derna att inventera lämp-

liga projekt att söka me-

del till enligt de intent-

ioner som föreligger.  

Inget yttrande från BUN men 

destinationsprojektet är avslu-

tat och slutredovisat. 

 

Ja 

Dnr 237/2013, 

2013-10-28, § 

193 

Motion – Satsa mer 

på elevhälsa 

Kommunfullmäktige 

beslutar att remittera 

motionen till barn- och 

utbildningsnämnden för 

beredning.  

2014-01-22, BUN § 7, föreslår 

att KF bifaller motionen under 

förutsättning att nämndens 

budgetram för 2014 och 2015 

utökas med 0,4 mnkr och från 

2016 med 0,9 mnkr.  

 

2014-03-04, KF § 85, återre-

miss. BUN behöver bl.a. speci-

ficera vad som menas med 

utökad budgetram – kommu-

nalt anslag eller avses det 

statliga bidraget?  

 

2014-04-23, BUN § 58, svarar 

att nämnden begär utökad 

budget genom kommunalt 

anslag. Förtydligar att för 

budgetåren 2014 och 2015 

begär nämnden 0,4 mnkr/år, 

därefter ytterligare utökning 

med 0,5 mnkr/kalenderår, 

totalsumman blir utökad bud-

getram med 0,9 mnkr per år 

från budgetåret 2016.  

 

2014-06-23, KF 115, bifall till 

motionen samt att BUN ska 

undersöka möjligheterna till 

att satsa mer på elevhälsan 

inom nämndens befintliga 

budgetramar.  

 

2014-09-24, BUN § 130, be-

dömer nämnden att en utök-

Ja 
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ning av elevhälsan inte är 

möjlig att finansiera inom 

nämndens befintliga bud-

getram. Beslutet är skickat till 

kommunstyrelsen.  

 

Dnr 244/2013, 

2013-10-28, § 

194 

Motion om att in-

föra utbildningsdag 

i arbetsrätt för 

kommunens sista-

årselever 

Kommunfullmäktige 

beslutar att remittera 

motionen till barn- 

och utbildningsnämn-

den för beredning. 

KF § 148 2015-06-22. 
Kommunfullmäktige be-
slutade att avslå motion-
en  
 

Ja 

 

2.2. Beslut år 2014 
Dnr, da-

tum & § 
Beslut Iakttagelser Verkställt 

Dnr 

176/2012, 

2014-03-

31, § 47 

Motion – En helt av-

giftsfri skola, tack! 

 

Kommunfullmäktige beslu-

tar med ändring av kom-

munstyrelsens förslag att 

bifalla motionen genom att 

barn- och utbildnings-

nämnden får i uppdrag att 

se över sina avgifter i de 

skolverksamheter som får 

ha avgifter i syfte att 

minska eller helt ta bort 

avgifterna.  

 

Barn- och utbildnings-

nämnden får i uppdrag att 

redovisa hur man systema-

tiskt arbetar med att alla 

aktiviteter inom grund-

skola, förskoleklass och 

grundsärskola ska vara 

öppna för alla elever oav-

sett om vårdnadshavaren 

väljer att bidra ekonomiskt 

eller inte.  

2012-08-29, BUN § 105 påtar 

sig uppdraget att göra en över-

syn av avgifterna inom de olika 

skolformerna.  

 

2013-10-15 återremiss från KS 

§ 317, att BUN får utreda möj-

ligheten till en policy.  

 

2014-01-22, BUN § 8, beslut 

om att tillämpa Skolinspekt-

ionens tolkningar av obetydliga 

och enstaka kostnader. BUN 

föreslår KS att överlämna 

BUN:s yttrande som svar på 

återremiss.  

 

Utifrån beslut 2014-03-31, KF § 

47, har ingen systematisk åter-

koppling skett från BUN till KF. 

 

Nej 

 

2.3. Beslut år 2015 
Dnr, datum & § Beslut Iakttagelser Verkställt 



Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
 

Juni 2017     28 av 35 
Vimmerby kommun 
PwC 

 

Dnr 2014/181, 

2015-03-30, § 70 

Motion – Stärk hälsan 

och förbättra skolresul-

taten genom daglig fy-

sisk aktivitet i skolan 

Kommunfullmäktige beslu-

tar i enlighet med kom-

munstyrelsens förslag att 

bifalla motionen på det sätt 

att barn- och utbildnings-

nämnden, enligt eget för-

slag, får i uppdrag att ge 

rektorerna i uppdrag att ta 

fram möjliga förslag till 

ökad fysisk aktivitet, vilket 

ska rymmas inom elevernas 

normala skoldag med be-

fintlig personal.  

2014-10-21, KS 324, remitteras 

motion till BUN för beredning 

och framtagande till beslut. 

 

2015-01-21, BUN 11, föreslår 

KS beslut om att rektorerna får 

uppdraget att ta fram möjliga 

förslag till ökad fysisk aktivitet, 

vilket ska rymmas inom ele-

vernas normala skoldag och 

med befintlig personal.  

 

2015-03-30, KF 70, bifalls 

motionen, utifrån BUN:s för-

slag.  

 

2015-08-26, inkommer tjäns-

teskrivelse om register över 

fullmäktiges uppdrag till 

nämnderna 1 januari – 30 juni 

2015. BUN har att redovisa om 

motionen/uppdraget är full-

gjort. Uppdraget har inte följts 

upp. 

Nej 

 

2.4. Beslut år 2016 
Dnr, datum & § Beslut Iakttagelser Verkställt 

Dnr 2016/201, 

2016-03-21, § 73 

 

Motion om värdet av 

barnskötare inom 

förskolan 

Kommunfullmäktige 

beslutar att remittera 

motionen till barn- och 

utbildningsnämnden för 

beredning och framta-

gande av förslag till 

beslut. 

KS § 364 2016-11-08: KS föreslår 

KF att avslå motionen. 

 

Enligt nämndsekreterare och 

kommunsekreterare är ärendet 

behandlat färdigt av barn- och 

utbildningsnämnden men det har 

inte verkställts av KS och inte 

rapporterats till KF. 

Nej 
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3. Miljö- och byggnadsnämnden 

3.1. Beslut år 2013 
Dnr, datum & § Beslut Iakttagelser Verkställt 

Dnr 123/2012, 

2013-01-28, § 11 

Uppdrag åt nämn-

derna att inventera 

åtgärder som kan 

komma ifråga för 

medfinansiering i 

destinationsut-

vecklingsprojekt 

Kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet 

med kommunstyrel-

sens förslag att upp-

dra nämnderna att 

inventera lämpliga 

projekt att söka medel 

till enligt de intent-

ioner som föreligger.  

Destinationsprojektet är avslutat 

och slutredovisat. 

 

Ja 

 

3.2. Beslut år 2014 
Inga remitterade ärenden.  

3.3. Beslut år 2015 
Inga remitterade ärenden. 

3.4. Beslut år 2016 
Inga remitterade ärenden. 
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4. Kultur- och fritidsnämnden 

4.1. Beslut år 2013 
Dnr, datum & § Beslut Iakttagelser Verkställt 

Dnr 123/2012, 

2013-01-28, § 11 

Uppdrag åt nämn-

derna att inventera 

åtgärder som kan 

komma ifråga för 

medfinansiering i 

destinationsutveckl-

ingsprojekt 

Kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens för-

slag att uppdra nämn-

derna att inventera 

lämpliga projekt att söka 

medel till enligt de in-

tentioner som föreligger.  

Destinationsprojektet är avslu-

tat och slutredovisat. 

 

Ja 

Dnr 259/2012, 

2013-09-30, § 

147 

 

Motion angående 

badplats i Frödinge 

Kommunfullmäktige 

beslutar att bifalla mot-

ionen och ge kultur- och 

fritidsnämnden i upp-

drag att utreda möjlig-

heterna till att förlägga 

en badplats i närheten av 

Frödinge. 

KFN § 31 2014-04-14 

Kultur- och fritidsnämnden 

beslutar att inte förorda ny 

badplats. Förvaltningen har 

inte i dagsläget några ekono-

miska resurser till att utreda 

mer kring detta. 

 

KFN har inte återrapporterat 

till KS/KF. 

Nej 

Dnr 281/2012, 

2013-09-30, § 

148 

Motion gällande utö-

kat öppethållande av 

Storebro bibliotek 

Kommunfullmäktige 

beslutar att bifalla mot-

ionen och ge kultur- och 

fritidsnämnden i upp-

drag att utreda om in-

tresse finns för ett sam-

arbete mellan lokal han-

del i Storebro och biblio-

teket. 

KFN § 38 2014-06-02 

Kultur- och fritidsnämnden 

beslutar att ställa sig bakom 

tjänsteskrivelsen angående 

utökat öppethållande i Storebro 

bibliotek. En förbättrad tillgång 

till biblioteksverksamheten ska 

föreslås i kommande biblio-

teksplan. Därmed föreslår 

kultur- och fritidsnämnden att 

kommunfullmäktige avslår 

motionen.  

KFN har inte återrapporterat 

till KS/KF. 

Nej 

Dnr 74/2012, 

2013-09-30, § 151 

Medborgarförslag om 

nattöppet kafé Kom-

munfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarför-

slaget om nattöppet café 

på det sättet att kultur- 

fritidsnämnden får i 

uppdrag att arbeta vidare 

med frågan i syfte att 

kunna ha ett nattöppet 

café för ungdomar. 

 

Nej 
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Dnr 80/2012, 

2013-09-30, § 

152 

Medborgarförslag om 

att anordna evene-

mang 

Kommunfullmäktige 

beslutar att bifalla med-

borgarförslaget om att 

anordna evenemang på 

det sättet att kultur- och 

fritidsnämnden får i 

uppdrag att i samverkan 

med de unga arbeta 

vidare med frågan i syfte 

att anordna evenemang.  

 

Nej 

 

4.2. Beslut år 2014 
Dnr, datum 

& § 
Beslut Iakttagelser Verkställt 

Dnr 

262/2013, 

2014-03-31, 

§ 49 

Motion angående utbild-

ningar för de kulturella och 

kreativa näringarna 

Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen återremitteras för 

att kultur- och fritidsnämnden 

också ska yttra sig över motion-

en. 

Dnr 2013/262, 2014-09-29, § 

141 

KF beslutar att avslå motionen. 

Ja 

Dnr 

2014/105, 

2014-12-

08, § 185  

Motion – Öppna Fabriken 

och Röda Tvättstugan även 

på helgerna 

Kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrel-

sens förslag att  

1 Bifalla motionen 

2 Ge kultur- och fritidsnämn-

den i uppdrag att i samarbete 

med berörda parter se över och 

förändra öppettiderna för Fa-

briken/Röda Tvättstugan så att 

de motsvarar önskemål, behov 

och att de sker inom befintlig 

budgetram. 

KFN § 56 2014-09-01 

Kultur- och fritidsnämnden be-

slutar att ställa sig bakom att 

motionen delvis bifalles. Nämn-

den anser att intentionerna är 

bra, men är emot att redan nu 

och utan kontakt med ungdomar 

ange exakta tider.  

 

KFN har ej återrapporterat till KS 

eller KF. 

 

Nej 

 

4.3. Beslut år 2015 
Inga remitterade ärenden.  

4.4. Beslut år 2016 
Upphörde som egen nämnd 2016-01-31. Nämndens verksamhetsområde ligger från och 

med 2016-02-01 under kommunstyrelsen.  
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5. Socialnämnden 

5.1. Beslut år 2013 
Dnr, datum & § Beslut Iakttagelser Verkställt 

Dnr 123/2012, 

2013-01-28, § 11 

Uppdrag åt nämn-

derna att inventera 

åtgärder som kan 

komma ifråga för 

medfinansiering i 

destinationsut-

vecklingsprojekt 

Kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet 

med kommunstyrel-

sens förslag att upp-

dra nämnderna att 

inventera lämpliga 

projekt att söka medel 

till enligt de intent-

ioner som föreligger.  

Dnr 2013/55.140 

Beslut SN 2014-04-16, § 52. SN 

har inga lämpliga projekt att söka 

medel till enligt de intentioner 

som föreligger. 

 

Destinationsprojektet är avslutat 

och slutredovisat. 

 
Ja 

Dnr 282/2012, 

2013-04-29, § 67 

Skatteverkets pla-

nerade nedlägg-

ning av Service-

kontoret i Vim-

merby 

Kommunfullmäktige 

beslutar att social-

nämnden visar vilka 

av servicekontorets 

arbetsuppgifter man 

kan ta över och hur 

man kan klara dessa 

utan att en kommunal 

fördyrning sker, samt 

visa vilken service 

man tänker dra ned 

och vilka konsekven-

ser det får eller vilka 

extra resurser som 

måste tillföras. 

Dnr 282/2012, 2013-09-30, § 

160  

KF beslutar i enlighet med kom-

munstyrelsens förslag att ta soci-

alnämndens svar till handlingar-

na. 

 

Uppdraget avslutat. 

Ja 

Dnr 115/2012, 

2013-12-16, § 252 

Utvärdering av 

kommunens flyk-

tingmottagande – 

redovisning och 

nytt uppdrag 

Kommunfullmäktige 

beslutar att ge social-

nämnden i uppdrag 

att ta fram en enkel 

utvärdering där en del 

av gruppen tidigare 

flyktingar omfattas 

och komplettera med 

en sammanställning 

Dnr 2013/192.759 

 

Svar 1. 

beslut i SN 2013-06-13, § 85. 

Svaret innebar att utvärderingen 

inte är möjlig att genomföra för 

SN eftersom SN inte har faktaun-

derlag och utredningsresurser för 

en sådan utvärdering. 

 

Efter återremiss från KS  beslutar 

SN 2013-10-24, § 122 att avvakta 

med svar till nov eftersom fakta-

underlag inte inkommit fr SKL. 

Delvis 

Verkställt av SN 

men ej återrap-

porterat av KS 

till KF. 
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från Arbetsför-

medlingen. Social-

nämnden ska också 

komplettera detta 

med hur stor andel av 

tidigare flyktingar som 

idag uppbär försörj-

ningsstöd. 

 

2013-11-08, § 138. Svar från SN 

om vad som kan göras. 

 

Utifrån KF:s beslut utifrån SN:s 

svar görs en enkel utvärdering 

som SN överlämnar till KS. Se SN 

2014-03-20, § 34.  

Redovisningen godkänns sedan av 

KS 2014-04-08, § 133. 

 

 

5.2. Beslut år 2014 
Dnr, datum 

& § 
Beslut Iakttagelser Verkställt 

Dnr 

2014/272, 

2014-09-

29, § 142 

Motion: Vimmerby kom-

mun, en anhörigvänlig 

arbetsplats 

Kommunfullmäktige beslutar 

i enlighet med kommunstyrel-

sens förslag att 

1) bifalla motionen 

2) ge socialnämnden 

uppdrag att genom-

föra förslaget att 

Vimmerby kommun 

ska ansöka om att 

delta i projektet ”Ar-

betsgivare för anhö-

riga” 

3) ge socialnämnden 

ansvaret för att ge-

nomföra projektet. 

Dnr 2014/272, 2015-02-23, § 

44 

Kommunfullmäktige beslutar att 

upphäva tidigare beslut i KF § 142, 

2014-09-29, så att socialnämnden 

ej behöver genomföra tilldelat 

uppdrag, då man arbetar med 

dessa frågor i andra sammanhang 

för att bevara kompetens och för 

att bli en attraktiv arbetsgivare. 
Ja 

Dnr 

2014/95, 

2014-12-

08, § 202 

Behov av ny överens-

kommelse för utökning av 

mottagande av ensam-

kommande barn 

Kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra socialnämnden att 

teckna överenskommelse med 

Migrationsverket.  Att kom-

mande nya överenskommelser 

med Migrationsverket om 

mottagande av ensamkom-

mande barn ska vara inom 

spannet totalt 21-25 platser 

varav platser för asylsökande 

ska utgå från fördelningstal 

från Migrationsverket. Social-

nämnden uppdras att med 

utgångspunkt från ovanstå-

ende fastställa antalet barn 

och teckna överenskommelse 

med Migrationsverket.  

Överenskommelser tecknade på 

delegation från socialnämnden 

enligt dnr 2014/199.133 

 

SN får avtalen som meddelanden i 

ärendet 2014-08-21, § 89. 

 

Ja 

Dnr 

16/2014, 

Motion om barnahus i 

Västervik – remittering 

KS beslutade att återremittera 

motionen till socialnämnden. Föl-
Nej 
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2014-01-27, 

§ 14 

KF beslutar att remittera 

motionen om barnahus i Väs-

tervik till kommunstyrelsen 

för beredning 

jande frågor ska besvaras: 

Hur mycket nyttjar södra delen sitt 

barnahus? 

Kan Vimmerby kommun nyttja det 

också? 

Vad kostar det? 

Finns det intresse från Hultsfreds 

och Västerviks kommuner om 

barnahus i Norra delen? 

Var står Landstinget och andra 

inblandade i frågan? 

Finns lokal och hur mycket kostar 

det vid delad finansiering? 

 

2015-08-17: Ärendet tas upp i 

socialnämnden under hösten 2015, 

men det har ej kommit in något. 

 

5.3. Beslut år 2015 
Dnr, datum & § Beslut Iakttagelser Verkställt 

Dnr 2015/131, 

2015-04-27, § 

104 

Hemvårdsavtal i Kalmar 

län – förtydligande tillägg 

2015 

….ge Länsgemensam ledning i 
samverkan inom socialtjäns-
ten och angränsande 
hälso- och sjukvård i uppdrag 
att 
• ansvara får att upprätta en 
handlingsplan får kompe-
tensutvecklingsinsatser 
på lång sikt kring vård- och 
omsorgsplaner samt samord-
nad individuell 
plan…. 

 

SN får information om vad 

hemsjukvård innebär 2015-

03-19, § 40 för att sedan 

samma datum, § 41 bl.a. före-

slå KF att godkänna och un-

derteckna avtal. 

 

KF beslutar 2015-04-27, § 104 

enligt SN:s förslag. 

 

Avtalet är därefter underteck-

nat av kommuner och lands-

ting.   

 

Ja 

Dnr 2015/422, 

2015-11-23, § 274 

Utökat mottagande av 

ensamkommande barn, 

ny överenskommelse 

med Migrationsverket 

samt nytt boende 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utöka mottagandet av 

ensamkommande barn och 

uppdrar till socialnämnden 

att teckna nya överenskom-

melser med Migrationsverket 

avseende mottagandet… 

Nya avtal tecknades. 

 

SN beslutade 2015-10-22, att 

tillskapa boende. Detta skedde 

också i ett senare skede. Den 

stora flyktingströmmen gjorde 

att en tom enhet på Vimarhaga 

F först öppnades upp i ett akut 

skede. 

Ja 

 

5.4. Beslut år 2016 
Dnr, datum & § Beslut Iakttagelser Verkställt 

Dnr 2016/041, 

2016-01-25, § 22 

Motion om förenklad 

ansökan om utökad 

hemtjänst – för bered-

ning och framtagande av 

Dnr 2016/041, 2016-09-26, 

§ 192 

KS föreslår KF besluta att avslå 

motionen med motiveringen att 

Ja 
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beslut 

Kommunfullmäktige beslu-

tar att remittera motionen 

till socialnämnden för be-

redning och framtagande av 

förslag till beslut. 

det redan finns en förenklad 

handläggning för servicetjänster 

inom hemtjänst, att det för öv-

riga insatser inom hemtjänsten 

krävs en individuell prövning 

enligt SoL samt att socialnämn-

den redan initierat frågan om att 

ytterligare förenkla handlägg-

ningen av servicetjänster.  

Dnr 2016/199, 

2016-03-21, § 72 

Motion om att införa 

äldreboendegaranti i 

Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktige beslu-

tar att remittera motionen 

till socialnämnden för be-

redning och framtagande av 

beslut. 

Dnr 2016/199, 2016-11-28, § 

251 

Motion om att införa äldre-

boendegaranti i Vimmerby 

kommun 

Kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens 

förslag att motionen anses vara 

besvarad.  

 

Ja 

Dnr 2015/499, 

2016-11-28, § 

248 

Motion om att erbjuda 

halkskydd till äldre och 

rörelsehindrade 

Kommunfullmäktige beslu-

tar att återremittera mot-

ionen till socialnämnden för 

att utreda frågan om gratis 

halkskydd för alla som fyllt 

65 år.  

KF § 248 2016-11-28: Motionen 

återremitterad till socialnämn-

den. 

 

Beslut om svar på remiss 

kommer att fattas av SN 

2017-04-20. 

 

Nej 
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1. Sammanfattning och revisionell be-
dömning 

Av 3 kapitlet 14 § i kommunallagen framgår att det är en uppgift för nämnderna att svara 

för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verk-

ställigheten enligt 6 kapitlet 4 § där det framgår att det åligger särskilt styrelsen att verk-

ställa fullmäktiges beslut. Enligt 6 kap. 1 § ska även kommunstyrelsen ha uppsikt över 

övriga nämnders verksamhet. Uppsiktsplikten omfattar bland annat att kommunstyrelsen 

ska ha uppsikt över huruvida nämnderna verkställer fullmäktiges uppdrag.  

Har kommunstyrelsen och nämnderna en ändamålsenlig och tillräcklig intern kontroll av 

att kommunfullmäktiges beslut verkställs? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen till delar har en ändamålsenlig kontroll av verkställig-

heten av kommunfullmäktiges beslut. Den interna kontrollen kan utvecklas genom ökad 

transparens i ärendebalanser, avseende samtliga beslut fattade av kommunfullmäktige 

som kräver verkställighet.  

Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden till delar har ändamålsenliga rutiner, men 

kan stärka den interna kontrollen genom att dokumentera rutiner och använda ärende-

hanteringssystemets bevakningsfunktion.   

Vi bedömer att socialnämnden till stora delar har ändamålsenliga rutiner, men kan stärka 

den interna kontrollen genom dokumenterade rutiner.  

Miljö- och byggnadsnämnden är ej bedömd med anledning av få ärenden. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa en mer systematisk och transparent 

uppföljning av vilka ärenden som finns att verkställa inom såväl kommunstyrelsens som 

nämndernas områden. En sådan uppföljning redovisar statusen (ej påbörjat, pågående 

eller avslutat, samt kan innehålla särskild kommentera om förväntad tidpunkt för verk-

ställighet).  

1.1. Bedömningar mot kontrollmål 
 

Kontrollmål Kommentar 

Finns ändamålsenliga rutiner för 

uppföljning och kontroll av verk-

ställandet av kommunfullmäkti-

ges beslut? 

Delvis uppfyllt  

Vi bedömer att kommunstyrelsen till delar har 

ändamålsenliga rutiner för uppföljning och 

kontroll av de beslut som kommunstyrelsen 

har att verkställa. Vi grundar vår bedömning 

på att kommunstyrelsen med hjälp av ärende-

hanteringssystemet och sidoordnade rutiner 

har utvecklat rutinerna för ärendeuppföljning-

en. Vi bedömer att det fortsatt finns en ut-
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vecklingspotential när det gäller att använda 

bevakningsfunktionen i ärendehanteringssy-

stemet och att öka transparensen vid redovis-

ning av utestående ärenden gentemot kom-

munfullmäktige.  

Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden 

behöver utveckla och dokumentera rutiner för 

att säkerställa verkställigheten genom att an-

vända systemets bevakningsfunktion. Vi be-

dömer att socialnämnden genom tillämpade 

rutiner till stora delar har en ändamålsenlig 

hantering, men saknar dokumenterade ruti-

ner.  

 

Finns ändamålsenliga rutiner för 

uppföljning och bevakning av 

beredningsfristen för motioner? 

Delvis uppfyllt  

Vi bedömer att kommunstyrelsens redovisning 

av obesvarade motioner och medborgarförslag 

till stora delar är ändamålsenlig, men att redo-

visningen inte alltid skett vid rätt tidpunkt.  

Har de beslut som fattats av 

kommunfullmäktige och som 

föranleder en åtgärd eller som ger 

ett uppdrag till den kommunala 

organisationen verkställts? 

Delvis uppfyllt 

Nära 70 % av besluten är verkställda. Flertalet 

av de beslut som ännu ej är verkställda är från 

år 2016 och avser investeringsärenden som är 

under beredning. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Av 3 kapitlet 14 § i kommunallagen framgår att det är en uppgift för nämnderna att svara 

för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verk-

ställigheten enligt 6 kapitlet 4 § där det framgår att det åligger särskilt styrelsen att verk-

ställa fullmäktiges beslut. Enligt 6 kap. 1 § ska även kommunstyrelsen ha uppsikt över 

övriga nämnders verksamhet. Uppsiktsplikten omfattar bland annat att kommunstyrelsen 

ska ha uppsikt över huruvida nämnderna verkställer fullmäktiges uppdrag.  

Ledamöterna i fullmäktige får enligt 4 kap. 16 § kommunallagen väcka motioner i full-

mäktige. I sammanhanget har en beredningsfrist införts i kommunallagens 5 kap. 33 §, 

vilken innebär att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 

från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta 

och vad som hittills framkommit i beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Det är således viktigt ur såväl en demokratisk som en rättssäker synvinkel att fullmäktiges 

beslut verkställs.  

Med anledning av detta och eftersom området inte har granskats av revisorerna tidigare 

har revisorerna utifrån en bedömning av väsentlighet och risk gett PwC i uppdrag att 

granska den demokratiska processen avseende verkställigheten av kommunfullmäktiges 

beslut.   

2.2. Syfte och Revisionsfråga 
Har kommunstyrelsen och nämnderna en ändamålsenlig och tillräcklig intern kontroll av 

att kommunfullmäktiges beslut verkställs? 

2.3. Revisionskriterier 
 Kommunallagen (1991:900) 

 Kommunfullmäktiges arbetsordning 

2.4. Kontrollmål 
 Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning och kontroll av verkställandet av 

kommunfullmäktiges beslut? 

 Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning och bevakning av beredningsfristen 

för motioner? 

 Har de beslut som fattats av kommunfullmäktige och som föranleder en åtgärd el-

ler som ger ett uppdrag till den kommunala organisationen verkställts? 
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2.5. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och 

byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden (upphörde 2016-01-31) samt socialnämn-

den. Granskningen avgränsas också till att omfatta de beslut som fattats av kommunfull-

mäktige från januari år 2013 till och med december år 2016. 

2.6. Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och ärendegranskning. Protokoll, 

tjänsteskrivelser och dokumenterade rutiner samt andra för granskningen relevanta 

handlingar har studerats. I ärendegranskningen har kommunfullmäktiges beslut som för-

anleder en åtgärd, eller som ger ett uppdrag till den kommunala organisationen, följts 

upp.  

Inom ramen för granskningen har intervjuer genomförts med kanslichef, kommunsekre-

terare, nämndsekreterare för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning och 

kontroll av verkställandet av kommunfullmäktiges 

beslut? 

3.1.1. Iakttagelser 

För att kunna säkerställa att fullmäktiges beslut verkställs är det av stor vikt att de verk-

ställande nämnderna har ändamålsenliga rutiner för uppföljning och bevakning av att 

beslut verkställs. Det är även av stor vikt att nämnden har en tillräcklig intern kontroll 

avseende ärendebalansen inom sin nämnd.  

Nedan redogör vi för nämndernas rutiner för uppföljning och bevakning av de beslut som 

nämnden har att verkställa.  

3.1.2. Kommunstyrelsen 

I kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2016-02-29, KF § 34, 

fastställs att de två gånger per år ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de upp-

drag som fullmäktige har lämnat till dem. Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra 

för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts. Redovisning ska ske enligt riktlin-

jer som fastställts av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de 

olika nämndernas redovisningar.  

Kanslichefen skickar varje år i januari en tjänsteskrivelse till samtliga nämnder, under-

tecknad av kommunfullmäktiges ordförande, innehållande en turordningsplan där det 

anges vilket sammanträde respektive nämnd ska återrapportera till fullmäktige. Enligt 

turordningsplanerna för åren 2013 – 2016 ska kommunstyrelsen återrapportera på full-

mäktiges sammanträde i mars respektive oktober. Efter genomgång av protokoll kan vi 

bekräfta att kommunstyrelsen har rapporterat enligt turordningsplanen för samtliga år 

som ingår i granskningen.  

För att kontrollera att fullmäktiges beslut verkställs har kommunstyrelsen ärendehante-

ringssystemet Ciceron där de diarieför alla ärenden av uppdrags- och beslutskaraktär. Det 

främsta verktyget som används för kontroll av motioner och medborgarförslag är dock 

ärendelistor som upprättas och uppdateras av kommunsekreteraren. Listorna används vid 

återrapportering till fullmäktige och anger de motioner respektive medborgarförslag vil-

kas beredning inte slutförts samt vilken status ärendet har vid tidpunkten för återredovis-

ningen. Kommunsekreteraren bevakar ärendelistan kontinuerligt men det framgår av 

intervjuerna att de inte aktivt nyttjar de bevakningsfunktioner som finns i ärendehante-

ringssystemet Ciceron för att kontrollera att fullmäktiges beslut har verkställts.  

Gällande uppdrag som ej är hänförliga till motioner och medborgarförslag för kansliche-

fen ett särskilt register. Registret förs årsvis i kronologisk ordning och avslutas efter det 

sista fullmäktigesammanträdet för året. Nämnderna redovisas i registret var för sig. I re-

gistret återfinns inte ärendets status (ej påbörjat, pågående eller avslutat).   
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Beslut av uppdrags- eller verkställighetskaraktär expedieras till nämnd via den administ-

rativa avdelningen. De framgår av de intervjuade att de oftast inte förser remisser från 

kommunstyrelsen med tidsangivelser när de skickas till nämnderna för yttrande. 

Kommunstyrelsen har inga systematiska eller dokumenterade rutiner för uppföljning av 

huruvida de övriga nämnderna i kommunen verkställer fullmäktiges beslut som är av 

verkställighetskaraktär. Enligt de intervjuade förutsätts respektive nämnd ansvara för det 

själva. Om exempelvis en motion har bifallits och remitterats till en nämnd öppnar kom-

munstyrelsen inte något nytt ärende för verkställigheten, det förväntas respektive nämnd 

att göra. Ursprungsärendet hålls dock öppet i ärendehanteringssystemet till dess att ären-

det har beslutats i fullmäktige. Om en bifallen motion däremot remitteras till kommunsty-

relsen öppnas ett nytt ärende för verkställigheten. 

3.1.3. Barn- och utbildningsnämnden 

Enligt turordningsplanen som beskrivits i 3.1.2 ska barn- och utbildningsnämnden åter-

rapportera till kommunfullmäktige avseende verkställandet av de uppdrag som fullmäk-

tige beslutat om i februari respektive september varje år. Om uppdragen ej är verkställda 

ska information om ärendets status lämnas. Efter genomgång av protokoll kan vi bekräfta 

att barn- och utbildningsnämnden har återrapporterat enligt turordningsplanen för åren 

2013-2015. År 2016 hade nämndens ordförande förhinder och kunde ej närvara vid sam-

manträdet i mars 2016 och därmed uteblev återrapporteringen. Nästkommande återrap-

portering till fullmäktige ägde rum i september enligt plan.   

Barn- och utbildningsnämnden har ett reglemente som antogs av fullmäktige 2016-06-26, 

KF § 171. Reglementet anger bl.a. att nämnden ska återrapportera till fullmäktige två 

gånger per år enligt fullmäktiges fastställda arbetsordning. Förutom detta reglemente har 

barn- och utbildningsnämnden inga skriftliga rutiner för uppföljning och kontroll av verk-

ställandet av fullmäktiges beslut. 

Beslut av uppdrags- eller verkställighetskaraktär expedieras av den administrativa avdel-

ningen via epost till nämndens funktionsbrevlåda. Ärendet tas sedan upp på nämndens 

nästa presidieberedning. Enligt den intervjuade är besluten som remitteras till nämnden 

oftast ej försedda med tidsangivelser när svar ska vara kommunstyrelsen tillhanda.  

Nämnden diarieför sina ärenden i Ciceron och lägger in beslut men använder inte bevak-

ningsfunktionen som finns i systemet. Enligt intervjuerna framgår att nämnden ska börja 

skriva sina protokoll i Ciceron från och med januari 2018. Antal ärenden remitterade till 

barn- och utbildningsnämnden är få till antalet och av den anledningen sker bevakningen 

enligt intervjun enbart manuellt i form av postfack med pågående ärenden förvarade hos 

nämndsekreteraren. De har inte någon balanslista vid tidpunkten för granskningen.  

3.1.4. Socialnämnden 

Enligt turordningsplanen som beskrivits i 3.1.2 ska socialnämndens återrapportering till 

kommunfullmäktige ske i mars respektive oktober varje år. Efter genomgång av protokoll 

kan vi bekräfta att återrapportering har skett två gånger per år enligt plan. Återrapporte-

ringen hösten 2016 försenades dock med en månad. 

Socialnämndens reglemente (antaget av kommunfullmäktige 2012-09-24, § 164) anger att 

de ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som har delegerats till 
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dem. Förutom detta reglemente har socialnämnden inga skriftliga rutiner för uppföljning 

och kontroll av verkställandet av fullmäktiges beslut.  

Beslut av uppdrags- eller verkställighetskaraktär expedieras av den administrativa avdel-

ningen till nämndens funktionsbrevlåda. Det framgår av intervjun att det sällan anges 

tidsangivelser när remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda men att nämnden har 

som rutin att försöka bereda ärenden inom två månader.  

Nämnden diarieför ärenden i ärendehanteringssystemet Ciceron. De har två slags kontrol-

ler för av att fullmäktiges beslut verkställs; bevakningsfunktion i ärendehanteringssyste-

met samt manuell hantering i form av en pärm med pågående ärenden. Nämndsekrete-

raren noterar samtliga ärenden som nämnden ska behandla. På så sätt får nämndsekrete-

raren kontroll över ärendeflödet. 

3.1.5. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen till delar har ändamålsenliga rutiner för uppföljning och 

kontroll av de beslut som kommunstyrelsen har att verkställa. Vi grundar vår bedömning 

på att kommunstyrelsen med hjälp av ärendehanteringssystemet och sidoordnade rutiner 

har utvecklat rutinerna för ärendeuppföljningen. Vi bedömer att det fortsatt finns en ut-

vecklingspotential när det gäller att använda bevakningsfunktionen i ärendehanteringssy-

stemet och att öka transparensen vid redovisning av utestående ärenden gentemot kom-

munfullmäktige.   

Vidare bedömer vi att det är en brist att kommunstyrelsen, inom ramen för sin uppsikts-

plikt och samordnande roll, inte följer upp huruvida nämnderna verkställer fullmäktiges 

beslut.  

Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden behöver utveckla och dokumentera rutiner 

för att säkerställa verkställigheten genom att använda systemets bevakningsfunktion. 

Vi bedömer att socialnämnden genom tillämpade rutiner till stora delar har en ändamåls-

enlig hantering, men saknar dokumenterade rutiner.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa en mer systematisk och transparent 

uppföljning av vilka ärenden som finns att verkställa inom såväl kommunstyrelsens som 

nämndernas områden. En sådan uppföljning redovisar statusen (ej påbörjat, pågående 

eller avslutat, samt kan innehålla särskild kommentera om förväntad tidpunkt för verk-

ställighet).  

3.2. Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning och 
bevakning av beredningsfristen för motioner? 

3.2.1. Iakttagelser 

Enligt kommunallagen (5 kap 33 §) bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så 

att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 

väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit 

fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.  Fullmäktige får då av-

skriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.   
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Av fullmäktiges arbetsordning som antogs i kommunfullmäktige 2014-12-08, § 204 ska 

kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som 

inte beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i 

april och i oktober. Vidare anger arbetsordningen att ett medborgarförslag i vissa fall kan 

överlåtas till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren 

skall i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga 

ärendet. När ett medborgarförslag har beretts färdigt och beslut skall fattas skall förslags-

ställaren underrättas.  

Enligt reglementet för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige KF 2016-02-29, 

§ 34 ska om möjligt medborgarförslag som överlåtits till styrelsen beredas så att styrelsen 

kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. 

Enligt 9 § i reglementet ska styrelsen före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redo-

visning över de motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och 

med året innan och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. Vidare anger reglementet i 

§ 24 att styrelsen två gånger per år ska redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts 

inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. Redovisningen ska göras på full-

mäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober.  

Vid genomgång av kommunfullmäktiges protokoll framkommer att redovisning av såväl 

ej besvarade motioner som medborgarförslag har skett två gånger per år. Dock har redo-

visningen vid tre tillfällen ägt rum en till två månader efter ordinarie sammanträdesda-

tum i april respektive oktober trots att fullmäktige har haft ett ordinarie sammanträde 

under dessa månader. Under 2016 redovisades obesvarade motioner och medborgarför-

slag till kommunfullmäktige enbart i april. Medborgarförslag med förenklad hantering 

redovisades i oktober 2016. 

Följande sammanställningar har gjorts gällande tidsfristen för beredning och verkstäl-

lande av motioner och medborgarförslag: 

 Behandlade 

inom ett år 

Ej behandlade 

inom ett år 

Ej behandlade 

men väckta 

inom ett år 

Totalt 

Motioner 40 (51 %) 31 (39 %) 8 (10 %) 79 (100 %) 

Medborgarförslag 23 (51 %) 15 (33 %) 7 (16 %) 45 (100 %) 

 

Enligt vår sammanställning framgår att tidsfristen på ett år för beredning enbart hålls för 

ca 50 % av samtliga motioner och medborgarförslag. 

Tabellen nedan avser motioner och medborgarförslag som var behandlade respektive ej 

behandlade vid redovisningen till kommunfullmäktige i april 2017. 

 Behandlade Ej behandlade Totalt 

Motioner 58 (73 %) 21 (27 %) 79 (100 %) 

Medborgarförslag 30 (67 %) 15 (33 %) 45 (100 %) 

 



Verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
 

Juni 2017     10 av 12 
Vimmerby kommun 
PwC 

 

Tabellen nedan avser motioner och medborgarförslag som var verkställda respektive ej 

verkställda vid redovisningen till kommunfullmäktige i april 2017. 

 Verkställda Ej verkställda Totalt 

Motioner 50 (63 %) 29 (37 %) 79 (100 %) 

Medborgarförslag 24 (53 %) 21 (47 %) 45 (100 %) 

 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsens redovisning av obesvarade motioner och medborgar-

förslag till stora delar är ändamålsenlig, men att redovisningen inte alltid skett vid rätt 

tidpunkt.  

Vi anser att kommunstyrelsen till kommunfullmäktige bör påpeka att det finns diverge-

rande beslut om med vilken frekvens ärendebalanser för motioner och medborgarförslag 

ska redovisas till kommunfullmäktige. 

3.3. Har de beslut som fattats av kommunfullmäktige 
och som föranleder en åtgärd eller som ger ett upp-
drag till den kommunala organisationen verk-
ställts?  

3.3.1. Iakttagelser 

I detta avsnitt redovisas resultatet av beslutsgenomgången där vi redovisar i vilken ut-

sträckning fullmäktiges beslut av verkställighets- eller uppdragskaraktär har verkställts. 

Samtliga beslut redovisas också i separat bilagd sammanställning med huruvida aktuellt 

beslut har verkställts eller inte (se bilaga 1-5). 

Det totala antalet fullmäktigeparagrafer av verkställighets- eller uppdragskaraktär som 

getts till kommunstyrelsen eller nämnderna att verkställa under åren 2013 till 2016 i upp-

går till 45 stycken (exklusive medborgarförslag och motioner). Flertalet fattade beslut i 

fullmäktige under denna period är inte av uppdrags- eller verkställighetskaraktär, utan är 

beslut i form av fastställelser av taxor, avgifter, ersättningar och arvoden, antaganden av 

styrande dokument, interpellationer etc. Vid tidpunkten för granskningen har följande 

sammanställning gjorts: 

Beslut av verkställighets- eller uppdragskaraktär åren 2013 – 2016 
 

År Verkställda 
Delvis verk-

ställda 

Ej verk-

ställda 
Ej längre aktuella 

 

Totalt 

2013 10 1 - - 11 

2014 1  2 - 3 

2015 14 1 3 1 19 

2016 5 - 7 - 12 

Totalt 30 2 12 1 45 
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Ej verkställda beslut (se bilaga 1-5) 

Tillståndsärende om uppförande och drift av vindkraftverk (se beslut från 2014, bilaga 1) 

Landsbygdspolitiskt program (se beslut från 2014, bilaga 1) 

Trafikövningsplats (se beslut från 2015, bilaga 1) 

Utbyggnad av gruppbostaden Villekulla (se beslut från 2015, bilaga 1) 

Finansiering av rensning av Lillån (se beslut från 2015, bilaga 1) 

Ledarskapspolicy för Vimmerby kommunkoncern (se beslut från 2016, bilaga 1) 

Iordningställande av läktare på Ceosvallen (se beslut från 2016, bilaga 1) 

Kvarvarande åtgärder på Ceosvallen (se beslut från 2016, bilaga 1)  

Nybyggnation av skola (se beslut från 2016, bilaga 1) 

Investeringsärende – Ceos beläggning- och dikesarbete (se beslut från 2016, bilaga 1) 

Investeringsärende – projekt Norrgården parkering (se beslut 2016, bilaga 1) 

Investeringsärende – Asfaltsplan (se beslut från 2016, bilaga 1) 

 

Delvis verkställda beslut i urvalet (se bilaga 1-5) 

Utvärdering av kommunens flyktingmottagande (se beslut från 2013, bilaga 5). Verk-

ställt av socialnämnden och godkänt av kommunstyrelsen men inte återrapporterat 

till kommunfullmäktige. 

Hastighetsplan ”Rätt fart i staden” (se beslut från 2015, bilaga 1). Hastighetsplan an-

tagen men har ej effektuerats ännu.  

 

3.3.2. Bedömning 

Nära 70 % av besluten är verkställda. Flertalet av de beslut som ännu ej är verkställda är 

från år 2016 och avser investeringsärenden som är under beredning. 
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Bilagor 

Beslut år 2013 – 2016 för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och 

byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden.  
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Sammanfattning och revisionell be-
dömning 

År 2008 genomförde kommunens revisorer en granskning av den interna kontrollen av 

betalkort, drivmedelskort, mobiltelefoner och kassor. Uppföljning av granskningen har 

gjorts år 2011 och vid det tillfället konstaterades att det fortfarande fanns brister i den 

interna kontrollen. Det gällde främst hanteringen av kontanter. 

Granskningen har utförts genom intervjuer och stickprov av kontanthanteringen i ett ur-

val av kommunens verksamheter. Vi har även tagit del av dokumenterade rutiner inom 

vissa av de granskade områdena. 

Baserat på iakttagelserna i granskningen görs följande revisionella bedömning: 

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna endast delvis säkerställer att den inter-

na kontrollen är inom kontanthanteringen tillfredsställande. Det baserar vi på att det 

finns tydliga och dokumenterade rutiner för hantering av privata medel, handkassor och 

kontant försäljningsverksamhet, men att dessa rutiner inte är kända i verksamheterna.  

Vidare visar genomförda stickprov att hanteringen i viss utsträckning överensstämmer 

med de dokumenterade rutinerna. Vi har identifierat förbättringsområden, främst inom 

området kontant försäljningsverksamhet. Bristerna innebär bland annat att kassaapparat 

saknas och kvitto inte lämnas till kund vid caféverksamheterna på Astrids Lindgrens skola 

och Vimarskolan samt att vid flera försäljningsställen redovisas försäljningsmedlen till 

ekonomikontoret alltför sällan vilket innebär att det totala beloppet kontanter överstiger 

gränsvärdet i riktlinjerna. 

1.1. Bedömningar mot kontrollmål 
 

Kontrollmål Kommentar 

Finns tydliga och dokumen-

terade rutiner för hantering 

av privata medel (motta-

gande, förvaring och tillba-

kalämnade)? 

Uppfyllt  

Vi bedömer att det finns tydliga och dokumen-

terade rutiner för hantering av privata medel. 

Det baserar vi på att riktlinjer nyligen antagits 

av socialnämnden och efter det kommunice-

rats ut till enhetscheferna. Riktlinjerna omfat-

tar tydliga instruktioner för mottagande och 

förvaring av medlen. De beskriver även hur 

kontroller av att riktlinjerna efterlevs ska ut-

formas. 

Är dessa kända i verksam-

heten och tillämpas dessa?  

Delvis uppfyllt  

Vi bedömer vidare att riktlinjerna ännu inte 

gjorts kända i verksamheten och därmed inte 
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har börjat tillämpas. Baserat på genomförda 

intervjuer och stickprov bedömer vi att hante-

ringen delvis överensstämmer med de antagna 

riktlinjerna. Det som saknas i nuläget är 

främst skriftliga överenskommelser mellan de 

enskilde och enhetschefen, kvartalsvis av-

stämning tillsammans med den enskilde samt 

stickprovskontroller. 

Finns det tydliga och doku-

menterade rutiner för han-

tering av handkassor (ut-

lämnande, inventering och 

avslut)? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det finns tydliga och 

dokumenterade rutiner för hantering av 

handkassor. Det baserar vi på att 

kommunfullmäktige utfärdat riktlinjer som 

finns på kommunens hemsida. 

Är dessa kända i verksam-

heten och tillämpas dessa? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att riktlinjerna inte är kända i 

verksamheten, men att rutinerna kring 

hantering av handkassor till övervägande del 

överensstämmer med upprättade riktlinjer. 

Genomförd stickprovskontroll visar att 

redovisningen sker i överensstämmelse med 

riktlinjerna. 

Finns det tydliga och doku-

menterade rutiner för kon-

tant försäljningsverksamhet 

inklusive redovisning av 

kontanterna? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det finns tydliga och dokumen-

terade rutiner för hantering av kontant försälj-

ningsverksamhet och redovisning av kontan-

terna. Det baserar vi på att 

kommunfullmäktige utfärdat riktlinjer som 

finns på kommunens hemsida. 

Är dessa kända i verksam-

heten och tillämpas dessa? 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att de dokumenterade riktlinjerna 

inte är kända i verksamheten. Samtliga av de vi 

intervjuat i samband med stickproven 

beskriver att de inte fått några skriftliga 

instruktioner som visar hur 

kontantförsäljningen ska hanteras.  

Vi bedömer vidare att det inom vissa 

granskade verksamheter finns brister i 

kontanthanteringen som innebär att de 

beslutade riktlinjerna inte följs. 

Förvaras kontanta medel på 

ett betryggande sätt från 

mottagande till deposition? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att kontanta medel delvis hanteras 

på ett säkert sätt från mottagande till deposit-

ion. Det baserar vi på att det finns försälj-

ningsställen som inte har tillgång till kassa-
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skåp samt att summorna som beskrivits tidi-

gare ibland överstiger gränsen som är satt i 

riktlinjerna.  

Vi bedömer dock att hanteringen av kontanter 

på ekonomikontoret görs med tillräcklig intern 

kontroll eftersom förvaringen sker i kassaskåp 

där en begränsad krets har tillgång till nyckeln 

samt att ett specialiserat företag hämtar både 

sedlar och mynt regelbundet. 

Finns det tydliga och doku-

menterade rutiner för han-

tering av betalkort? 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att det saknas tydliga och doku-

menterade rutiner för hantering av betalkort. 

Vi konstaterar dock att användningen av be-

talkort är mycket begränsad. 

Är dessa kända i verksam-

heten och tillämpas dessa? 

Ej bedömt 

Vi kan således inte göra någon bedömning av 

om rutinerna är kända i verksamheten och om 

de tillämpas. 

Hanteras medel till individer 

utan personnummer med 

tillräcklig intern kontroll? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att utbetalning av medel till indi-

vider utan personnummer delvis sker med 

tillräcklig intern kontroll. Det baserar vi på att 

utbetalningen medför en hantering av kontan-

ter som tids varit väldigt omfattande. 

Vi ser positivt på att det pågår ett arbete att 

stärka den interna kontrollen kring utbetal-

ning av medel till individer utan personnum-

mer i och med att kontantkort håller på att 

införas. 

  

 

1.2. Rekommendationer 
Vi rekommenderar att kassaapparater anskaffas till caféverksamheterna vid Astrid Lind-

grens skola och Vimarskolan för att öka den interna kontrollen. Vi rekommenderar vidare 

att redovisningen av verksamheterna ses över i syfte att säkerställa att lagen om mervär-

desskatt och god redovisningssed uppfylls. 

Generellt rekommenderar vi att försäljningsmedel överlämnas oftare till ekonomikontoret 

i syfte att beloppen av kontanter ska hållas nere och därmed minska risken med kontant-

hantering. Enligt vårt synsätt bör hanteringen av kontanter kontinuerligt prövas för att 

hitta säkrare betalningssätt. Det gäller till exempel införandet av Swish samt av kontant-

kort till individer utan personnummer. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
År 2008 genomförde kommunens revisorer en granskning av den interna kontrollen av 

betalkort, drivmedelskort, mobiltelefoner och kassor. Uppföljning av granskningen har 

gjorts år 2011 och vid båda tillfällen kontanterades att det fortfarande fanns brister i den 

interna kontrollen. Det gällde främst hanteringen av kontanter. 

Revisorerna har beslutat om att genomföra en granskning av den interna kontrollen inom 

området kontanthantering. 

2.2. Revisionsfråga och kontrollmål 
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att den interna kontrollen inom 

kontanthanteringen är tillfredsställande? 

Granskningen sker baserat på följande revisionskriterier: 

 Reglementet för intern kontroll 

 Övriga interna styrdokument 

Följande kontrollmål ska besvaras av granskningen: 

 Finns tydliga och dokumenterade rutiner för hantering av privata medel (motta-

gande, förvaring och tillbakalämnande)? 

 Är dessa kända och tillämpas i verksamheten? 

 Finns det tydliga och dokumenterade rutiner för hantering av handkassor (utläm-

nande, inventering och avslut)? 

 Är dessa kända i verksamheten och tillämpas dessa? 

 Finns det tydliga och dokumenterade rutiner för kontant försäljningsverksamhet 

inklusive redovisning av kontanterna? 

 Är dessa kända i verksamheten och tillämpas dessa? 

 Förvaras kontanta medel på ett betryggande sätt från mottagande till deposition? 

 Finns det tydliga och dokumenterade rutiner för hantering av betalkort? 

 Hanteras medel till individer utan personnummer med tillräcklig intern kontroll? 

2.3. Metod och avgränsning 
Granskningen avgränsas till den verksamhet som bedrivs av de kommunala förvaltning-

arna. 

Vi har genomfört intervjuer med redovisningsansvarig och ekonom på kommunlednings-

förvaltningen, controller för utvecklingsavdelningen, controller på socialförvaltningen 

samt controller för barn- och utbildningsförvaltningen. 
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Vi har tagit del av följande dokument: regler för kontanthantering1, internkontrollplan 

2017 för socialnämnden2 samt hantering av privata medel inom socialförvaltningen, fast-

ställt av ledningsgruppen 2017-04-26.  

Vi har tagit stickprov på hanteringen av kontanta medel vid följande verksamheter: 

 Kvillgården 

 Vimarhaga 

 Astrid Lindgrens skola 

 Vimarskolan 

 Vimmerby gymnasium 

 Vimmerby bibliotek 

 Allaktivitetshuset Fabriken 

                                                             
1 KF § 204/2009-12-14 
2 SN § 126/2016-11-17 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

Iakttagelser och den revisionella bedömningen som görs därpå beskrivs utifrån varje om-

råde som ingår i granskningen. Kontrollmålen omfattar att bedöma om det finns tydliga 

och dokumenterade rutiner, om dessa är kända i verksamheten samt om verksamheten 

tillämpar dessa rutiner. 

3.1. Privata medel 

3.1.1. Dokumenterade rutiner 

Hantering av privata medel finns inom socialnämndens ansvarsområde. Det gäller om 

den enskilde på ett särskilt boende behöver hjälp av personalen för att sköta fickpengar 

eller kontanter till andra ändamål.  

Socialförvaltningens ledningsgrupp beslutade i april 2017 om riktlinjer för hanteringen av 

privata medel. Enligt riktlinjerna ska ett skriftligt avtal upprättas mellan den enskilde och 

enhetschefen om personalen behöver hjälpa till med hantering av pengar. Påfyllning av 

kontanter ska ske mot kvitto och beloppet får inte överstiga 1 000 kr. Kontanterna ska 

förvaras i låst utrymme i den enskildes bostad. In- och uttag ska noteras på kassablad med 

signatur och kvitton ska sparas. Avstämning av kassaboken sker med den enskilde en 

gång per kvartal. Enhetschefen ansvarar för att stickprovskontroller utförs för att kontrol-

lera att kvitton överensstämmer med gjorda köp och att noteringar gjorts på kassabladen. 

Utöver detta ingår kontroll av att riktlinjerna efterlevs i socialnämndens internkontroll-

plan för år 20173. 

3.1.2. Stickprov 

Vi har besökt en avdelning på Kvillgården och tre avdelningar på Vimarhaga för att inter-

vjua personal om rutinerna vid hantering av privata medel samt om möjligt få se exempel 

på hur hanteringen sköts. 

På samtliga avdelningar finns personal som har hand om de enskildas privata medel. 

Hanteringen bygger på en muntlig överenskommelse mellan den enskilde och personalen. 

Kontanterna är inlåsta i skåp inne i de enskildas bostad. På samtliga avdelningarna utom 

en görs redovisningen av insättning och uttag skriftligt med signatur. Kvitton sparas. Alla 

avdelningar har en övre gräns för hur mycket kontanter som de enskilda får ha i bostaden. 

Gränsen varierar något men ligger runt 1 000 kr. Rutiner för avstämning av kassan med 

den enskilde utformas baserat på önskemål från den enskilde och anhöriga.  

På Vimarhaga beskriver enhetschefen att förvaltningsledningen nyligen skickat ut de nya 

riktlinjerna för hantering av privata medel. Personalen kommer att få information om 

riktlinjerna vid nästa arbetsplatsträff. 

3.1.3. Bedömning 

Vi bedömer att det finns tydliga och dokumenterade rutiner för hantering av privata me-

del. Det baserar vi på att riktlinjer nyligen antagits av socialnämnden och efter det kom-

                                                             
3 SN § 126/2016-11-17 
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municerats ut till enhetscheferna. Riktlinjerna omfattar tydliga instruktioner för motta-

gande och förvaring av medlen. De beskriver även hur kontroller av att riktlinjerna efter-

levs ska utformas. 

Vi bedömer vidare att riktlinjerna ännu inte gjorts kända i verksamheten och därmed inte 

har börjat tillämpas. Baserat på genomförda intervjuer och stickprov bedömer vi att han-

teringen delvis överensstämmer med de antagna riktlinjerna. Det som saknas i nuläget är 

främst skriftliga överenskommelser mellan den enskilde och enhetschefen, kvartalsvis 

avstämning tillsammans med den enskilde samt stickprovskontroller. 

3.2. Handkassor 
3.2.1. Dokumenterade rutiner 

Det finns riktlinjer för kontanthantering på kommunens hemsida. Riktlinjerna antogs av 

kommunfullmäktige i december 20094. Enligt riktlinjerna ska respektive nämnd besluta 

om utlämnande av handkassan. Antalet handkassor ska begränsas och inte uppgå till mer 

än vad som är motiverat av användningsområdet. Redovisning av utlägg och begäran om 

utbetalning ska ske på blankett för utanordning. Kvitton ska bifogas redovisningen. Av-

stämning av handkassan ska ske regelbundet och i samband med årsskiftet överlämnas till 

ekonomikontoret. Handkassan är personlig och ska återlämnas om befattningshavaren 

slutar. 

I intervjun med representanter för ekonomikontoret beskrivs att när en ny handkassa 

lämnas ut sker en skriftlig kvittering av mottagaren. I samband med årsredovisningen 

sker en inventering av handkassorna. Inventeringen dokumenteras och signeras av kassa-

ansvarig samt en kontrollant. Intygen bildar underlag till respektive balanskonto i årsbok-

slutet. 

3.2.2. Stickprov 

Per den 31 december 2016 fanns det totalt 18 handkassor i kommunens verksamhet. Flera 

av handkassorna utgör växelkassor inom ramen för kontant försäljningsverksamhet. För 

fyra av handkassorna finns ett beslut i socialnämnden5.  

Vi har besökt expeditionen vid Astrid Lindgrens skola som använder handkassa. Kontan-

terna används för att ersätta personal för utlägg bland annat i samband med användning 

av kommunens bilar. Kassaansvarig redovisar gjorda utlägg ungefär en gång per kvartal. 

Vid granskningstillfället fanns 14 kr och kvitton för 1 986 kr i kassalådan, totalt 2 000 kr, 

vilket överensstämde med våra uppgifter. 

3.2.3. Bedömning 

Vi bedömer att det finns tydliga och dokumenterade rutiner för hantering av handkassor. 

Det baserar vi på att kommunfullmäktige utfärdat riktlinjer som finns på kommunens 

hemsida. 

Vi bedömer vidare att riktlinjerna inte är kända i verksamheten, men att rutinerna kring 

hantering av handkassor till övervägande del överensstämmer med upprättade riktlinjer. 

                                                             
4 KF § 204, 2009-12-14 
5 SN § 12, 2016-02-04 
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Genomförd stickprovskontroll visar att redovisningen sker i överensstämmelse med 

riktlinjerna. 

3.3. Kontant försäljningsverksamhet 
3.3.1. Dokumenterade rutiner 

Även kontant försäljningsverksamhet regleras av riktlinjerna som finns på kommunens 

hemsida. I riktlinjerna beskrivs att kassor för kontantförsäljning och handkassor ska 

hanteras helt åtskilda och att medel inte får föras mellan dem. Respektive nämnd ska utse 

kassaansvarig för varje kassa. Utnämningen ska vara skriftlig.  

Vid försäljning ska kvitto upprättas och lämnas till kunden. Redovisning av uppburna 

medel ska minst ske en gång per månad eller så snart beloppet uppgår till 5 000 kr 

exklusive växelkassa. Redovisning ska lämnas till ekonomikontoret.  

3.3.2. Stickprov 

Vi har besökt fem försäljningsställen som hanterar kontanta medel. Syftet är att intervjua 

personal om rutinerna samt att granska hur hanteringen sköts. 

3.3.2.1. Astrid Lindgrens skola – café högstadiet 

Vi har intervjuat ansvarig för caféverksamheten. Försäljningen sker endast i utbyte mot 

kontanter. Kassan innehåller endast inbetalningar och uppgår till cirka 1 000 kr per dag. 

Beställning av varor sker mot faktura. Kassaapparat saknas och kvitto på försäljningen 

lämnas inte. Varje kväll töms kassan och räknas av kassaansvarig. Varannan vecka lämnas 

kontanterna till ekonomikontoret.  Ansvarig känner inte till om det finns några riktlinjer 

för kassahanteringen. 

3.3.2.2. Cafeteria Vimarskolan 

Vi har intervjuat ansvarig för caféverksamheten. Eleverna driver cafeterian inom ramen 

för elevens val. Försäljningen sker endast i utbyte mot kontanter. Kassan innehåller 

endast inbetalningar och uppgår till cirka 1 500 kr per dag. Beställning av varor sker mot 

faktura. Kassaapparat saknas och kvitto på försäljningen lämnas inte. Varje kväll töms 

kassan och räknas av eleverna. Kassaansvarig kontrollräknar. Varannan vecka lämnas 

kontanterna till ekonomikontoret.  Ansvarig känner inte till om det finns några riktlinjer 

för kassahanteringen.  

3.3.2.3. Vimmerby bibliotek 

Försäljning på biblioteket görs i utbyte mot kontanter och kortbetalning via Izettle. 

Kassaapparat finns och kvitto lämnas till kunden. Försäljningen uppgår till cirka 1 000 kr 

per vecka. Kassan stäms av varje dag och försäljningen redovisas till ekonomikontoret en 

gång per vecka. Redovisning består av ett avstämningskvitto (z1) från kassaapparaten 

tillsammans med en blankett för vidare kontanthantering. 

3.3.2.4. Allaktivitetshuset Fabriken 

Försäljningen registreras i en kassaapparat och sker både i utbyte mot kontanter och 

kortbetalning via Izettle. Kassan räknas varje kväll och stäms av mot ett 

avstämningskvitto från kassan (z1). Redovisning till ekonomikontoret har skett en gång 

per månad, men ska forsättningsvis göras varje vecka. Inköp görs mot faktura. 
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3.3.2.5. Vimmerby gymnasium – cafeterian 

Försäljningen registreras i en kassaapparat och sker både i utbyte mot kontanter och 

kortbetalning via Izettle. Kassan räknas varje kväll och stäms av mot ett 

avstämningskvitto från kassan (z1). Redovisning till ekonomiavdelningen sker varannan 

dag. 

3.3.3. Bedömning 

Vi bedömer att det finns tydliga och dokumenterade rutiner för hantering av kontant för-

säljningsverksamhet och redovisning av kontanterna. Det baserar vi på att 

kommunfullmäktige utfärdat riktlinjer som finns på kommunens hemsida. 

Vi bedömer vidare att de dokumenterade riktlinjerna inte är kända i verksamheten. 

Samtliga av de vi intervjuat i samband med stickproven beskriver att de inte fått några 

skriftliga instruktioner som visar hur kontantförsäljningen ska hanteras.  

Vi bedömer vidare att det inom vissa granskade verksamheter finns brister i 

kontanthanteringen som innebär att de beslutade riktlinjerna inte följs, till exempel: 

 Kassaapparat saknas och kvitto lämnas inte till kund vid caféverksamheten på 

Astrid Lindgrens skola och på Vimarskolan trots att försäljningen där överstiger 

den vid andra kommunala verksamheter där kassaapparat finns. 

 Vid flera försäljningsställen redovisas försäljningsmedeln till ekonomikontoret 

alltför sällan vilket innebär att det totala beloppet kontanter överstiger gränsen på 

5 000 kr i riktlinjerna. 

 Vid varje försäljningsställe har vi funnit någon som varit ansvarig för kassan, men 

vi har inte tagit del av något underlag som visar att de varit utsedda av respektive 

nämnd. 

3.4. Förvaring av kontanta medel 
3.4.1. Iakttagelser 

Granskningen visar att privata medel inom äldreomsorgen förvaras i låsta utrymmen. På 

de avdelningar som vi besökte, utom en, hade samtliga i personalen tillgång till nycklar för 

att öppna de låsta utrymmena där medlen förvaras. På en av avdelningarna var det endast 

den ordinarie personalen som hade tillgång till utrymmena. Personalen på Vimarhaga 

öppnar lås med en tagg. Information om varje öppning sparas och är sökbar i efterhand. 

Kontanter från försäljningsverksamhet förvaras i låsta utrymmen efter stängning. Vissa 

verksamheter har tillgång till kassaskåp medan andra använder låsbara garderober eller 

andra skåp. Nycklar hanteras inom en begränsad krets. 

Samtliga granskade verksamheter lämnar, med olika frekvens, kontanterna vidare till 

ekonomikontoret. På ekonomikontoret förvaras kontanterna i kassaskåp eller i ett värde-

hanteringsskåp. Kommunen har ett avtal med kontanthanteringsföretaget Loomis vilket 

innebär att de hämtar mynt och sedlar regelbundet. Det är endast Loomis som kan öppna 

värdehanteringsskåpet. 
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Kostenhetens kök säljer lunchkuponger som hämtas på ekonomikontoret. I samband med 

kökens redovisning av försäljning lämnas en förteckning över försålda kuponger. Kupong-

erna förvaras på samma sätt som kontanter. 

3.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontanta medel delvis hanteras på ett säkert sätt från mottagande till de-

position. Det baserar vi på att det finns försäljningsställen som inte har tillgång till kassa-

skåp samt att summorna som beskrivits tidigare ibland överstiger gränsen som är satt i 

riktlinjerna.  

Vi bedömer dock att hanteringen av kontanter på ekonomikontoret görs med tillräcklig 

intern kontroll eftersom förvaringen sker i kassaskåp där en begränsad krets har tillgång 

till nyckeln samt att ett specialiserat företag hämtar både sedlar och mynt regelbundet.  

3.5. Betalkort 
3.5.1. Dokumenterade rutiner 

Vi har i granskningen inte tagit del av några dokumenterade rutiner för hantering av be-

talkort. Genomförda intervjuer och stickprov visar att användningen av betalkort i 

verksamheterna är mycket begränsad. Det finns ett kort på kommunledningskontoret som 

används vid representation samt i vid undantagsfall i samband med inköp via internet. 

Den som behöver nyttja kortet får skriva upp sig på en lista som finns på 

ekonomikontoret. Inköp med kortet redovisas med kvitto och attesteras av behörig chef.  

3.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att det saknas tydliga och dokumenterade rutiner för hantering av betalkort. 

Vi konstaterar dock att användningen av betalkort är mycket begränsad. 

Vi kan således inte göra någon bedömning av om rutinerna är kända i verksamheten och 

om de tillämpas. 

3.6. Medel till individer utan personnummer 
3.6.1. Iakttagelser 

Medel till individer utan personnummer hanteras vid granskningstillfället genom 

utbetalning av kontanter. Utbetalningen sker från ekonomikontorets kassa.  

Det pågår ett arbete att införa kontantkort som innebär att beviljat bistånd till individer 

utan personnummer kommer att påföras kontantkortet. Inviden hämtar därefter 

kontanter i en bankomat. Korten planeras att införas under hösten. 

3.6.2. Bedömning 

Vi bedömer att utbetalning av medel till individer utan personnummer delvis sker med 

tillräcklig intern kontroll. Det baserar vi på att utbetalningen medför en hantering av kon-

tanter som tids varit väldigt omfattande. 

Vi ser positivt på att det pågår ett arbete att stärka den interna kontrollen kring utbetal-

ning av medel till individer utan personnummer i och med att kontantkort håller på att 

införas.  
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3.7. Övriga iakttagelser 
I samband med granskningen har vi gjort iakttagelser som inte omfattas av revisionsfrå-

gan och kontrollmålen, men som vi ändå bedömer vara av värde att lyfta. 

Behållningen från caféverksamheten vid Astrid Lindgrens skola och Vimarskolan redovi-

sas på balanskonton tillsammans med leverantörsfakturorna för inköp av varor. Hante-

ringen innebär att verksamhetens intäkter och kostnader blir för låga och att redovisning-

en inte överensstämmer med god redovisning.  

Den nuvarande redovisningen av inkomster och utgifter för caféverksamheterna vid de 

båda högstadieskolorna innebär att det inte redovisas någon utgående mervärdesskatt på 

inkomsterna och att det inte lyfts någon ingående mervärdesskatt på leverantörsfaktu-

rorna. 

Vi rekommenderar att hanteringen ses över i syfte att säkerställa att lagen om mervär-

desskatt och god redovisningssed uppfylls. 

Vid samtliga försäljningsställen som vid besökt i samband med granskningen påtalas öns-

kemål om att införa möjlighet till Swish-betalningar. 

Vi rekommenderar att det tecknade bankavtalet används inom samtliga kommunala verk-

samheter och att det utfärdas centrala riktlinjer för redovisning av inbetalningar via 

Swish. 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 216 Dnr 2015/000218 214 

Detaljplan Nosshult 1:1, Vimmerby kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med miljö- och byggnadsnämnden, 
kommunfullmäktige besluta 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. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplan för Nosshult 
1:1 för vidare antagande av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-08-16 § 124 
Detaljplanehandlingar för Nosshult 1:1 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen      
 

___________________ 



 
 Sammanträdesprotokoll  1(1) 

Sammanträdesdatum 
2017-08-16 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

 

 
Detaljplan för del av Nosshult 1:1, Vimmerby 
kommun. Antagande 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplan för Nosshult 
1:1 för vidare antagande av kommunfullmäktige. 
 
Lagstöd 
PBL 5 kap 27 § ”Antagande av en detaljplan”. 
 
Motivering till beslut 
Kommunen avser att möjliggöra för bostäder med inslag av skola och vård 
för att skapa en socialt hållbar stadsutveckling. 
 
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. 
 
Ärendebeskrivning 
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. 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
 

MBN § 124/2017 Dnr P 2013-0008  
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tillhörande detaljplan för  
Nosshult 1:1, 

 Vimmerby kommun 
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Granskningsutlåtande 

Handlingar  
Detaljplanen omfattar:   

 Plankarta med bestämmelser i skala 1:2000, 2017-03-08 
 Plan- och genomförandebeskrivning, 2017-03-15 
 Fastighetsförteckning, 2017-03-15 
 Behovsbedömning, 2017-03-15 

 
Hur granskning bedrivits 
Detaljplanen har hanterats med normalt planförfarande och har varit föremål för granskning 
under tiden 2017-03-15 t.o.m. 2017-04-05 (3 veckor) då det funnits tillfälle att lämna 
synpunkter på förslaget. Kända sakägare, myndigheter, nämnder och övriga berörda har 
underrättats särskilt via brev.  
Samrådshandlingar har även funnits tillgängliga i Vimmerby kommuns reception och på 
kommunens hemsida. 
 
Inkomna yttranden: 
STATLIGA ORGAN 
Länsstyrelsen, 2017-04-06 
Lantmäteri, 2017-03-29   
Trafikverket, 2017-03-20   

KOMMUNALA ORGAN 
Samhällsbyggnadsavdelningen 2017-04-05 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-31 
Vemab, 2017-04-05 
Räddningstjänst, 2017-03-27  
 
SAKÄGARE 
E.ON Elnät Sverige AB, 2017-03-30 (utan erinran) 
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Sammanställning av yttranden 
Sammanställning  
Nedan redovisas sammanfattningar av inkomna yttranden tillsammans med miljö- och 
byggnadsförvaltningens kommentarer. 
Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på miljö- och byggnadsförvaltningen, 
Hultsfreds och Vimmerby kommun. 

 

 
STATLIGA ORGAN 
Länsstyrelsen 

Planområdet berör detaljplan som kan antas fortfarande ha en gällande genomförandetid,  
Nosshult 1:1, del av Vimmerby kommun 2011-03-30. Planbeskrivningen ska därför 
kompletteras med uppgifter om den berörda detaljplanen fortfarande har en genomförandetid 
som inte gått ut.  
 
Trafikverket godkänner inte att nya anslutningar anläggs till RV40 och anser därför att 
plankartan ska förses med utfartsförbud utmed RV40, med undantag för befintlig anslutning. 
 
Plankartan ska kompletteras med vilket utskriftsformat som gäller. 
 
Enligt planbeskrivningen är skydd i form av den befintliga naturmark samt anläggande av 
bullervallen mellan planområdets norra bebyggelse och RV40 viktig för att nå riktvärden för 
buller. I de fall skyddsåtgärder krävs för att nå en god bullernivå från trafik ska dessa 
säkerställas i plankartan. Bullervallen ska därför pekas ut med dess omfattning samt höjder och 
ges bestämmelsen skydd för att garantera åtgärderna. Genomförandebeskrivningen ska även 
kompletteras med vem som ansvarar för att åtgärden genomförs samt när den ska vara 
färdigställd.  
 
Dagvattenhanteringen är inte säkerställd i plankartan. Enligt planbeskrivningen har 
höjdsättning av gator och tillhörande diken i förhållande till kvartersmarken en viktig funktion 
för att medverka till god dagvattenhantering. Plankartan saknar dock höjdsättning och lutning 
för vägar. I genomförandebeskrivning ska det framkomma vem som ansvarar för att 
dagvattenåtgärder genomförs samt när de planeras vara genomförda.  
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Lantmäteriet 
Det redovisas att avvikelse från den fördjupade översiktsplanen ska redovisas och motiveras. 
Det anges i den fördjupade översiktsplanen att området är avsatt för bostäder Trots detta saknas 
motivering till avsteget då man utökar användningsområdet med vård och skola inom ett 
kvarter.  
 
Det finns inom området en befintlig detaljplan med pågående genomförandetid. Då detaljplanen 
ändras kan det uppstår ersättningsgill skada.  
Centrum och bostadsändamålet beskrivs utförligt medan vård och skola inte beskrivs lika 
utförligt. Med vård ingår all öppen och sluten hälso-, sjuk- eller kriminalvård. Vid behov kan 
användningsområdet preciseras. I skola ingår all slags skola, det går med fördel att precisera 
skoländamål. 
 
Det nämns att planområdet nås via enskild väg, detta är felaktigt då vägen är planlagd som 
lokalgata med kommunalt huvudmannaskap i plan 0884-P423. 
Det nämns att det finns ledningar inom berört område, samt att en av dessa ska ”skyddas” av 
ett u-område. Detta saknas helt i plankartan.  
 
Det saknas en redovisning av de kommande fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att 
planen ska genomföras. Kostnader för avstyckning, fastighetsreglering och bildande av 
ledningsrätter är inte hanterat.  
 

Trafikverket 
Planförslaget berör RV40. Trafikverket bedömer dock att förslaget inte påverkar RV40 menligt. 
Skulle planförslaget ytterligare utökas eller om mer publikintensiv verksamhet tillkommer, t.ex. 
inom området som anges för centrumverksamhet, behöver ny kontakt tas med Trafikverket och 
ev. åtgärder vidtas. Åtgärder på statlig väg som är förorsakade av kommunala planer kommer 
att behöva finansieras av kommunen och regleras via avtal med Trafikverket.  
 

KOMMUNALA ORGAN   

Samhällsbyggnadskontoret 
Bilden som visar GC-vägar saknar färgmarkeringar inom det nya området. Det finns GC-vägar 
som inte är markerade med lila färg. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra över detaljplan för Nosshult 1:1 i Vimmerby 
kommun.  
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Vemab 
Det finns ett flygfoto över detaljplaneområdet. Här bör stjärnans placering flyttas till ett centralt 
läge i detaljplaneområdet.  
 
I andra och tredje stycket under avsnittet dagvatten anges det att dagvattnet leds till ”Lillån”. 
Denna benämning är tveksam eftersom den förhållandevis lilla bäcken uppströms sjön Nossen 
bör benämnas Bodabäcken. Vattendraget kommer nämligen från Bodasjön belägen ca 3,2 km 
norr om sjön Nossen. Vid Borg ca 500 meter om Nossen ansluter utloppet från sjön Borstingen 
till Bodabäcken. Ytvatten från sjöarna Bodasjön och Borstingen rinner därefter via Bodabäcken 
in i sjön Nossens norra ände. Vattnet söker sig sedan via sjön Nossen vidare mot sitt utlopp ur 
sjön som är beläget ca 400-500 meter söder om gården Höknäset på sjöns västra sida. Härifrån 
rinner vattnet vidare in mot Vimmerby stad och det är först eftersjön Nossen som vattendraget 
benämns Lillån på kartor.  
 
Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten hade på tidigare samråd 2014 inget att erinra. På nya planförslaget är gång- 
och cykelvägen i lokalgatans ände mot Äppelblomsvägen borttagen. Det innebär att det är 250-
300 meter lokalgata som bara kan nås från ett håll, beräknat från sista trevägskorsningen. 
Räddningstjänsten ser gärna en GC-väg från Äppelblomsvägen till lokalgatans ände, som även 
kan vara räddningsväg för händelse om lokalgatan är blockerad.   
 
 

Sammanfattning 
Sammanfattning  

Samråd och granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11, 12 respektive 18 
§.  
 
Åtta yttranden har inkommit under granskningstiden, varav två utan erinran. 
Sammanfattningsvis har följande justeringar gjorts efter granskningen: 
Plankartan har kompletterats med följande egenskapsbestämmelser för kvartersmark: 
Det är numera utsatt på plankartan var dagvattenhantering ska ske.  
Höjdsättning av gator är åtgärdat. 
Utfartsförbud har lagts till ut mot RV40 vid området som är betecknat centrum. 
Illustrationen som visade en väg från Äppelblomsvägen och ansluter till områdets lokalgata via 
naturområdet har korrigerat och är åter tillbaka.   
 
Plan och genomförandebeskrivningen har kompletterats med följande: 
Står beskrivet vad som gäller när det finns en detaljplan sedan tidigare vars genomförandetid 
ännu inte har gått ut. Beskrivet vem som har ansvarar för att dagvattenlösningar genomförs.  
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Där det tidigare stod att mark behöver säkerställas för luftledningar är borttagen eftersom det 
visade sig att dessa ledningar går utanför planområdet. 
En redovisning för kommande fastighetsrättsliga åtgärder så som avstyckning, 
fastighetsreglering och bildande av ledningsrätt har lagts till i texten.  
Illustrationen som visar nya och befintliga cykelvägar har uppdaterats.  
I avsnittet som beskriver dagvattenhantering har redigerats så att det står rätt skrivet hur vattnet 
leds från planområdet och slutligen ner i Nossen och vidare till Lillån.  
Detaljplanen är flexibel därav är det inte preciserat vilken typ av vård eller skola planen ska 
rymma. Detta är också en medveten strategi för att skapa hållbara planer.  
 
Ställningstagande   

Med dessa ändringar bedöms detaljplanen vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27 §. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

Gabriel Helgesson 
Planarkitekt 
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PLANBESKRIVNING 

Inledning 

En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa de 
syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg 
som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska 
skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras.  

Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. 

Handlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

Planhandling 

 Plankarta med bestämmelser i storlek A2, i skala 1:2 000 

Övriga handlingar 

 Plan- och genomförandebeskrivning  
 Miljöbedömning steg 1 – behovsbedömning  
 Samrådsredogörelse 1-2 
 Fastighetsförteckning (finns på miljö- och byggnadsförvaltningen) 

 

Inför planarbetet har följande handlingar upprättats: 

 Detaljplaneprogram - Planavdelningen 
 Geoteknisk bedömning – SWECO (2003) 
 Va-utredning - SWECO 
 Natur och kulturinventering – SWECO (2003) 
 Kommunikationsutredning – SWECO (2003) 
 Trafikbullerutredning – SWECO (2014) 
 Nossen utredning och förprojektering – SWECO (2014) 
 Arkeologisk utredning – KLM 
 Markteknisk undersökningsrapport (komplettering, geoteknik för byggnad) - 

SWECO (2016)  
 Kompletteringar av trafik- bullerberäkningar – SWECO (2016) 

 

Läshänvisningar 

Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara 
allmän platsmark, kvartersmark, hur bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till 
grund för kommande bygglovsprövning. 
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Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa de 
syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg 
som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska 
skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. Planbeskrivningen 
har ingen rättsverkan. 

Planens syfte och huvuddrag 

Behovet av bostäder i centrala Vimmerby är stort. Planförslaget syftar till att, med stöd av 
gällande ÖP 2007 samt FÖP 2016, skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse, skola, 
vård och serviceverksamhet. Förslaget innebär att ytor som idag används som odlingsmark 
och betesmark bebyggs med fristående villa, parhus, flerbostadshus, skola och vård. Planen 
möjliggör för 40 bostadstomter med olika upplåtelseformer.  

Planprocessen 

Då planarbetet påbörjades redan 2013 sker planprocessen med normalt planförfarande. Planen 
hanteras med normalt planförfarande vilket enligt 5 kap i Plan- och bygglagen (2010:900) 
innebär att länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda kommuner, sakägare och andra som 
har ett väsentligt intresse i frågan ska beredas tillfälle till samråd. Under samrådskedet ges 
berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna sammanställs och 
redovisas i en samrådsredogörelse. Eventuella ändringar förs in i förslaget.  
 
Efter beslut i byggnadsnämnden ställs det slutliga förslaget ut för granskning i minst tre 
veckor. Det går att lämna skriftliga synpunkter under granskningstiden. Det är också en 
förutsättning att ha yttrat sig skriftligt under samrådet eller granskningen för att kunna 
överklaga beslutet. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Detaljplanen vinner laga kraft 
tre veckor efter att planen har antagits och anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte 
överklagas. När planen har vunnit laga kraft börjar bestämmelserna gälla och den blir juridiskt 
bindande.  
 
Det är bara berörda sakägare som skriftligt framfört synpunkter senast under granskningen 
som kan överklaga. Överklagandet prövas av länsstyrelsen vars beslut i sin tur kan överklagas 
hos mark- och miljödomstolen. 

Normalt planförfarande (2010:900) 

           PLANBESKED             PROGRAM            SAMRÅD              UTSTÄLLNING        ANTAGANDE         PRÖVNING           LAGA KRAFT 
                                                                        (granskning) 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 

 Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- 
och vattenområden, MB kap 3. 
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 Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet, MB kap 4. 

 Medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids, MB kap 5. 

Läge 

Planområdet är beläget ca 3 km från Stora Torget i Vimmerby stad och ligger i anslutning till 
sjön Nossen. Planområdet gränsar till ett mindre planområde för bostäder (söder). 
Planområdet begränsas i väster av kommunal väg H 19537 (Gamla Tunavägen) eller så kallad 
”Nossenvägen”, i norr av riksväg 40 (RV 40), i öster av skog och i sydväst av Sjöhagavägen. 

Areal 

Planområdet omfattar totalt cirka 15 ha. 

Markägoförhållanden 

Marken ägs av Vimmerby kommun. 

VIMMERBY 
STAD 

NOSSEN  
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TIDIGARE PLANFÖRSLAG 
Detaljplanen för Nosshult 1:1 har varit ute på samråd vid två tillfällen. Första samrådet ägde 
rum under tiden 2014-01-20 – 2014-02-17.  På grund av behov av kompletterande utredningar 
och förprojektering av vatten och avlopp, gata samt behovet av revideringar av plankarta och 
planbeskrivning bedöms nytt samråd erfordras. Nedan visas det planförslag som var på 
samråd 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Några föreslagna revideringar efter samråd 1: 

 Detaljplaneområdet utökas med område för dagvattenanläggning samt gång- och 
cykelväg. 

 Uppdatering av infrastruktur och trafikbuller, geoteknik. 
 Nya utredningar avseende dagvattenhanteringen, förprojektering av gator och VA, 

skötselföreskrifter för naturområden. 
 Centrumområdets byggrätt begränsas mot RV 40. 
 Redaktionella justeringar av planbestämmelser och planbeskrivning. 
 Planområdet tillförs yta för nät- och tryckstegringsstation. 
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Under tiden 2015-05-12 och 2015-06-10 var detaljplanen ute på samråd 2. Här konstaterades 
bland annat att det krävdes en ny geoteknisk undersökning, bullerkartläggning till och med år 
2040 samt naturinventering enligt svensk standard på fältnivå. 

 
Planområdet har även efter samråd 2 reviderats och detaljplanen har delats upp i två olika 
planer. Den röda delen av planen har som syfte att planlägga för lokalgata, gc-väg samt 
naturområde. Vid behov av ev. ändringar, till exempel hastighetsreglering vid Nossenbadet 
och campingen sommartid, är handläggningstiden lång. Vid en detaljplaneläggning där vägen 
blir lokalgata underlättas omhändertagandet av vägen och kommunen kan lättare sköta om 
vägen. Naturområdet i planområdet ska verka som infiltrationsyta för området och kommande 
bostadsområden. Den blå markerade ytan nedan är den del av detaljplanen som dessa 
handlingar gäller.  

 
 

Planområde 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer - ÖP 2007 – lagakraft 25 juli 2007 – anger ”Utvecklingsområde för 
bostäder – BU6”. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fördjupning av Vimmerby kommuns översiktsplan 2015 – FÖP Vimmerby stad 2016. 

Enligt FÖP -2016 ska området användas för bostäder. I FÖP -2016 beskrivs bostadsområdet 
som området nära RV 40 med god förbindelse med staden via en planfri korsning. Ny 
detaljplan möjliggör för ca 40 nya tomter och kommunalt vatten och avlopp kommer vid 
exploatering byggas ut till området. Vid exploatering kommer även en gång- och cykelväg 
byggas längs Sjöhagavägen som länkas ihop med gång- och cykelvägnätet in mot staden. 
Tillgängligheten till sjön Nossen bör förstärkas. Inget av de föreslagna bostadsområdena 
ligger inom strandskyddet. Området är sedan tidigare utpekat för bostadsändamål i 
kommunens översiktsplan från 2007.  

Under 2003 gjordes en natur- och kulturinventering för stora delar av området där man pekar 
på värdefulla hagmarker. Även den ängs- och betesmarksanalys Calluna tagit fram under 
2015 visar på att värdefull natur/kulturområde bör undantas och sparas.  

De geotekniska undersökningarna vid Nossen visar att flera av dessa jordar är relativt 
finkorniga med hög andel silt där grundläggningsförhållandena generellt anses goda. 
Begränsad infiltrationskapacitet och särskilda dagvattenutredningar med olika öppna 
dagvattenlösningar har föreslagits. Vid vidare planering behöver geotekniska undersökningar 
och utredningar tas fram för att säkerställa en dagvattenhantering med tillräcklig kapacitet och 
rening.  
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Den åker som tas i anspråk brukas i dagsläget inte som jordbruksmark mer än att marken slås 
för ensilage. Något arrendeavtal för brukning av marken finns inte heller. Någon hållbar 
livsmedelsproduktion, högre sysselsättningsgrad m.m. kan inte fås från marken. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planprogram – planprogram upprättat 2005. 
 
Detaljplaner - Planområdet gränsar till detaljplan 2006-12-26 – bostäder och delar av 
planområdet regleras av detaljplan för Nosshult 1:1, del av Vimmerby kommun 2011- 03-30 
och har en genomförandetid till och med 2021-03-29. Under planens genomförandetid har 
fastighetsägare en säkerställd byggrätt i enlighet med planen. Därför får en plan inte ändras 
mot en fastighetsägares vilja före genomförandetidens utgång. Om en detaljplan ändras före 
genomförandestidens utgång har den som äger en fastighet inom planområdet rätt till 
ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som detta medför. Vimmerby kommun är 
ensam ägare av marken för detaljplan för Nosshult 1:1 och därav finns inga motsättningar till 
den nya tilltänkta detaljplaneringen för området. Den befintliga planen kommer därför att 
släckas när den nya detaljplanen vinner laga kraft.  
 

 

 

Kartbilden är tagen ifrån FÖP-2016 och visar området för framtida  
bostäder, service och värdefullt naturområde. 

Detaljplan för 
Nosshult 1:1, del av 
Vimmerby kommun 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

SWECO VBB har, 2003-11-11, på uppdrag av Vimmerby Kommun, upprättat en Natur- och 
kulturinventering för Nossenområdet i vilket aktuellt planområde ingår som delområde. 
Nedan redovisas, dels en övergripande bedömning, dels de delar av inventeringen som direkt 
berör aktuellt detaljplaneområde, d.v.s. område nummer 3 och 4. 
 
Befintlig landskapsbild och markanvändning  
Landskapet i inventeringsområdet och de närmaste kilometrarna runt omkring karaktäriseras 
av omväxlande skogsmark, sjöar och dalgångar med åker- och betesmark. Kring sjöarna 
Nossen och Älen, söder om området, är terrängen kuperad. Skogen är företrädesvis barrskog, 
men med inslag av lövskog. Landskapet innehåller många skogsvägar och andra mindre 
vägar. Närmaste by är Grägarp knappt 800 meter sydost om planområdet. Med början ca en 
kilometer öster om området finns ett strövområde tätt genomkorsat av stigar. Något hundratal 
meter norr om RV 40, norr om planområdet, ligger ett ridhus med ridskola. Planområdet 
ligger i närheten av Vimmerby Camping vid Nossenbaden i norra delen av sjön Nossen. 
Campingen har öppet året om, men med begränsad service under vinterhalvåret. Landskapet 
är halvöppet till slutet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Flygfoto från planområdet (stjärnan) är det öppna vyer ut mot campingen och sjön Nossen. 
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Mark 

Beskrivning av delområdet 3 

Delområde 3 innehåller ett stort gärde, där det senaste året odlats korn. Gärdet kantas av en 
stenmur i norr, väst och söder om inom planområdet.  Norr om gärdet finns en beteshage med 
delvis tät sly och en del träd. Ner mot vägkorsningen med RV 40 minskar busk- och träd-
vegetationen och övergår i en mindre äng. Beteshagen genomkorsas av en luftledning i 
riktning nordväst-sydost. Området är halvöppet till öppet och har en lutning på ungefär 10 % 
ner mot vägen vilket gör att från toppen ges det en bra utsikt över närområdet. Delområde 3 
innehåller ingen bebyggelse. 
 
Fältskiktet består av gräs, malört, smultron (i stenpartier), korn (åkern) och ormbunke. I 
buskskiktet finns björk- och aspsly, ek, en och gran (norra kanten). Trädskiktet utgörs av ek, 
björk, gran och körsbär. I mitten av planområdet finns en vacker ekdunge med stora träd, ett 
större stenröse angränsar även mellan ekdungen och åkern. Väster om ekdungen växer två 
fina körsbärsträd omgivna av varsitt mindre stenröse.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beskrivning av delområdet 4 

Delområde 4s norra del består av odlingsmark, senast använd för korn och/eller havre. I söder 
finns en vacker stenrik hedmark som bitvis använts som beteshage. I öster övergår heden i 
blandlövskog och vidare mot tät granskog i inventeringsområdets gräns. Området är 
halvöppet till öppet. Från områdets sydöstra del i riktning nordväst löper en luftledning. Det 
finns några mer eller mindre välbevarade stenmurar i området. I åkerns östra kant ligger en 
mur bestående av stora stenblock. Fältskiktet består av gräs, blåbär och ormbunke. I 
buskskiktet finns hallon och en. Trädskiktet består av ek, björk, en samt förvildade fruktträd 
och är upptill 15 meter höga på sina håll. Från hedmarkens topp kan man svepa med sin blick 
över närområdet samt skymma topparna från delar av Vimmerbys tätort. 

Område 3 
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Geoteknisk undersökning 

Naturinventering 

En översiktlig naturinventering utfördes även under 2014 och en analys av ekologiska 
samband för ängs och betesmarker har tagits fram under 2015. Detta har medfört ny kunskap 
vilket resulterat i att ytor vid Nossen har efter FÖP samråd anpassats eller helt undantagits för 
exploatering. 
 
Exploateringsområdet är beläget på en relativt brant sluttning och består bland annat av 
moränjordar. Risker för skred och ras inom föreslagna områden bedöms vara små då 
exploateringsområdet inte ligger på skredkänslig mark. I tabell nedan visas tillgänglig 
geologisk, geoteknisk och hydrogeologisk kunskap inom och i anslutning till 
exploateringsområdet. 
 
Utvecklings- 
område 

Jordart Kommentar 

Nossen morän Inför detaljplanering av norra delen av området har en 
geoteknisk utredning tagits fram, SWECO 2014.  

Då jorden bedöms vara relativt tät kan det finnas risk 
för höga grundvattennivåer vid riklig nederbörd på 
grund av att vattnet infiltrerar långsamt. Resultatet från 
utförda undersökningar visar en generell jordprofil 
med siltmorän och siltig morän under förekommande 
vegetationsskikt. Infiltrationsmöjligheterna inom 
området bedöms vara begränsade med hänvisning till 
att förekommande jordarter har hög andel finjord. 

Område 4 



Miljö- och byggnadsförvaltningen 16 
 2017-04-24, reviderad 2017-08-08 
 MOB 2013-8 ANTAGANDEHANDLING 

 

Överbyggnad för hårdgjorda ytor skall dimensioneras 
med hänvisning till frekvent förekommande jordskikt i 
tjälfarlighetsklass 4 (mycket tjällyftande). Ytor för 
dagvattenhantering och dammar finns utlagda i planen 
som även ska ha kapacitet att ta emot dagvatten från 
närliggande områden.  

 
Sweco (2014) Markteknisk undersökningsrapport 

Natur 

Jordbruksmark 

Delar av de områden som pekas ut för utveckling och exploatering är jordbruksmark. 
Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap. 4 § Miljöbalken, vilket innebär att 
marken endast får tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och där rimliga 
alternativ saknas. Kommunen har i planering av nya bostadsområden utgått från en förtätning. 
Stadens utbyggnadsmöjligheter är begränsade av höjdförhållanden, fornlämningar och 
översvämningsområden där delar av odlingsmarker ev. kan komma att tas i anspråk. 
 
Ianspråktagande av jordbruksmark vid Nossen motiveras med att detaljplanen tillgodoser ett 
angeläget intresse nämligen bostadsförsörjningen i centralorten där bristen på bostadstomter 
är stor. Planområdet har stöd i ÖP 2007 och utgör en viktig förutsättning för Vimmerbys 
möjligheter att erbjuda attraktiva bostadsområden. 
 
Den åker som tas i anspråk brukas i dagsläget inte som jordbruksmark mer än att marken slås 
för ensilage. Något arrendeavtal för brukning av marken finns inte heller. Någon hållbar 
livsmedelsproduktion, högre sysselsättningsgrad m.m. kan inte fås från marken. Dagens 
näringsläckage från det aktiva jordbruket har en negativ inverkan på miljökvalitetsnormerna 
(MKN) vattenförekomsten i sjön Nossen som i sin tur, via Lillån, är förbunden med Stångån. 
Med de förändringar som föreslås kommer markanvändningen förbättras inom planområdet. 

Natur, park och vegetation 

Inom del av fastigheten Nosshult 1:1 planerar Vimmerby kommun för 40 nya bostadstomter 
med olika upplåtelseformer. Tomterna är belägna på en relativt brant sluttning som idag 
består av åkermark och ängsmark. 

Markföroreningar 

Marken inom planområdet bedöms inte innehålla föroreningar. 

Markradon 

Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde. Marken utgörs i huvudsak av 
normalradonmark. Lokala variationer kan förekomma. Nya byggnader ska utföras 
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radonskyddade, om inte annat påvisas, vad avser lokaler och bostäder för stadigvarande 
vistelse i markplanet. 

Camping & kommunalt bad 

Bedrivs sydväst om programområdet invid sjön Nossen vilket innebär ökade trafikrörelser 
under sommarmånaderna. Trafikrörelserna är dock inte av den omfattningen att de genererar 
trafikbuller utöver vad som kan hanteras inom tätbebyggelse vid 50 km/tim som är påbjuden 
maxhastighet under sommarmånaderna. 
 
Eventuella störande ljudnivåer från verksamheter på campinganläggningen/badområdet torde 
inte komma att utgöra en så stor störning att nu föreslagen bostadsexploatering bör omprövas. 

Hästverksamhet  

Bedrivs på fastigheter norr om planområdet, norr om riksväg 40. Planförslaget uppfyller väl 
rekommenderade avstånd mellan bostäder och mindre- och medelstora hästanläggningar. 

 

BEFINTLIG BEBYGGELSE I PLANOMRÅDET 

Inom planområdet, i anslutning  
till RV 40, finns en äldre gårdsbyggnad med 
tillhörande uthus. 
Detta område regleras i  
detaljplanen till  
centrumbebyggelse/service.  
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NY BEBYGGELSE  
Planförslaget medger följande riktlinjer och byggrätter:  
 

Centrumbebyggelse  

C-Centrumbebyggelse – 2 500 kvm. Med ändamålet centrum menas, all sådan verksamhet 
som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. Exempel på 
verksamheter som passar in kan vara butiker, service, gym, kontor, bio, bibliotek, teater, bank, 
kyrkor och andra typer av religiösa byggnader, föreningslokaler, samlingslokaler, 
restauranger, hotell med mera1. 

Bostäder 

B- Detaljplanen tillåter fristående villor, parhus, radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus med 
en högsta nockhöjd på 7,5 meter. I de två tomterna längst väster ut inom planområdet, ligger 
längst lokalgata H 19537 och har en högsta nockhöjd på 12 meter, detta för att skapa 
förutsättningar för flerbostadshus i 3 våningar. Marknivåerna varierar inom planområdet, från 
lägsta punkt ungefär vid infarten till området till den högsta punkten i sydost skiljer det cirka 
20 meter (+127,1 (nordväst) som lägst och som högst +152,3 (sydost)). Där marklutningen 
medger får souterrängvåning byggas, dock max en huvudbyggnad per tomt. Flerbostadshus, 
parhus samt radhus tillåts utan att regleras av bestämmelsen om max en huvudbyggnad per 
tomt. Detaljplanen medger relativt stora byggrätter vilket innebär att 30 procent av tomtens area 
får bebyggas. Komplementbyggnader får uppföras i en våning, dock max en meter från tomtgräns 
mot granne. Detaljplanen är utformad så att de flesta kataloghus passar in vilket ska skapa 
förutsättningar för de som väljer att bosätta sig i området kan forma sitt hem efter deras 
önskemål. Det finns möjlighet att ha dubbelgarage för den som önskar.  

BD- Bostäder, Vård 
 
BSD- Bostäder, Skola, Vård 
 
Huvudändamålet för detaljplanen är att möjliggöra för bostäder men för vissa fastigheter 
tillåter planen centrumbebyggelse, vård och skola.  
Exempelbilder 
 
 
 
 
 

                                                 
 

1  

Vy 1 från nordöstra delen 
av området  
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FRIYTOR - NÄRREKREATION 

Planförslagets utformning och exploateringsgrad innebär att stora friytor erbjuds i 
bebyggelsens omedelbara närhet, inkluderande god tillgänglighet till sjön Nossen. 
 

SERVICE 

Såväl allmän som kommersiell service finns i Vimmerby stad, ca 3 km. De festa föräldrarna 
förväntas hämta/lämna sina förskolebarn med egen bil. 

KULTURMILJÖ 

Arkeologi 

I delområde 4 finns ett kulturmiljöområde som avses bevaras (värdefull natur, se plankarta) då 
gården som har varit där är från medeltiden. Nosshult har medeltida belägg och är känt i 
skriftliga källor från 1482, i Nadzhulth. 1495 är stavningen mer bekant, Nosshulth, och utgörs 
av en gård som ligger utanför planområdet i den södra delen. Fram till och med 1980- talet 
var Nosshult fortfarande bevarat och användes som bostadshus och ladugård. Därefter har 
ladugården rivits och bostadshuset har förfallit. (Kalmar läns museum, KLM 2006). 

 
Enligt KLM:s arkeologiska utredning (2006) 
har en renovering av bostadshuset skett och det 
är beboligt. Dock i dagsläget (2016) 
konstaterades att denna renovering av 
Nosshults gård har gjorts utan varsamhet 
(kraftig om- och tillbyggnad), vilket medför att 
det kulturhistoriska värdet på bostadshuset har 
förstörts. 
 
Som nämndes innan, det finns inte längre kvar 
några kända kulturvärden, däremot finns 
kulturmiljöområden med värdefull natur där 

gården Nosshult fanns från 1400-talet. 

Vy 2 från sydvästra delen av området  

Kronofogdebostället i Nosshult 1864 
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Fornlämningar 

Kalmar läns museum har tagit fram en kartbild som beskriver inventeringsområdet med 
omgivningar samt tillhörande fornlämningar utifrån det officiella uppdaterade 
fornlämningsregistret. Inventeringsområdet berörs endast i begränsad omfattning av 
fornlämningar. En exploatering av inventeringsområdet bedöms inte ha någon större påverkan 
på närliggande fornlämningar. Inom fornlämningsområdet i planområdets östligaste del, som i 
planen betecknas som Naturområde, finns ett antal odlingsrösen samt en stenmur som 
kommer att bevaras.  

GATOR OCH TRAFIK 

Biltrafik 

Planområdet är lokaliserat i anslutning till riksväg 40 (RV 40) och är en så kallad funktionellt 
prioriterad väg, vilket innebär att den är nationellt och internationellt viktig för 
godstransporter, långväga persontransporter, dagliga personresor samt kollektivtrafik. Det 
innebär stora krav på framkomlighet och lättillgänglighet vilket har bidragit till att RV 40 är 
utpekat som ett riksintresse för kommunikationer enligt miljöbanken 3 kap. 8§. 
 
Planområdet kommer att nås via kommunal väg H 19537 och Sjöhagavägen, vägarna sköts 
och underhålls av kommunen. Väg H 19537 förlängs åt öster, bostadsområdet får sina 
tomtanslutningar från denna gata. Den nya gatuutformningen innebär en trevägskorsning som 
avslutas med två vändzoner och en fortsättning på gång- och cykelvägen. 

Lokalgata 

Den större lokalgatan inom planområdet (10000), som ansluter till väg 19537, utförs med en 
asfalterad bredd på 7,0 m, varav 1,0 m utgörs av motveck. Total bredd för gaturummet 
(mellan tomtgränserna) är 11,0 m för denna gata. De mindre lokalgatorna utförs med en 
asfalterad bredd på 6,0 m, varav 1,0 m utgörs av motveck. Dessa gator får ett 7,0 m brett 
gaturum. Motvecket bör generellt placeras så att de ligger på den sida av gatan som har lägst 
omgivande mark. 
 
Gatornas höjdläge är valt så att färdig gata hamnar drygt 30 cm under befintlig mark. Motivet 
för detta är att skapa förutsättningar för god dagvattenhantering så att tomterna och husen 
hamnar högre än intilliggande gata. Förekomsten av silthaltiga jordarter (materialtyp 5A) gör 
att samtliga gator beräknas behöva en överbyggnad som är minst 800 mm tjock. 

Den större lokalgatans profil startar med ett drygt 20 meters vilplan närmast väg 19537. 
Vilplanet har lutningen 0,5%. Gatan har på övriga delar lutningar på cirka 3,7- 9,3%. Övriga 
lokalgator får lutningar på cirka 0,5-9,8% och utförs så att dagvattnet leds ut till den större 
lokalgatan. 
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Trafikräkningar har utförts 2015 av Trafikverket på RV 40. Trafikräkningar har även utförts 
av Vimmerby kommun år 2014 i direkt anslutning till planområdet på vägarna 19537 samt 
Sjöhagavägen. 
 
Data från trafikräkningar redovisas i tabellen nedan: 

 
 
Vid full utbyggnad år 2040 förväntas området generera 196 nya fordon/dygn, vilket ger en 
total trafikmängd på 391 fordon/dygn mot RV 40. Ökad trafikmängd kan medföra behov av 
åtgärder i anslutningen. Alla eventuella åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar 
till följd av exploateringen ska bekostas av kommunen/exploatören och utformas så att de 
uppfyller kraven enligt VGU (Vägar och gators utformning), vilket detaljplanen måste 
möjliggöra. Om sådana åtgärder blir aktuella måste, innan planen förs till antagande, ett 
finansierings- och genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Trafikverket. Av avtalet 
ska ansvarsgränser avseende ägande, drift och underhåll klargöras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Beräknade trafikmängder år 2040 inkl. trafik från planområdet. (Nossen utredning och 
förprojektering, Sweco 2016) 
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Nedan anges beräknade trafikmängder år 2040 exkl. trafikbidrag från det nya planområdet. 

 
RV 40 omfattar ett byggnadsfritt avstånd på 30 meter, säkerhetszon (skydd) och vägområde. 
Detta område finns för att säkerhetsställa att Trafikverket har möjlighet att sköta och drifta 
vägen. Inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka 
menligt på trafiksäkerheten placeras utan länsstyrelsens tillstånd att uppföra byggnader, göra 
tillbyggnader, utföra andra anläggningar eller vidta andra sådana åtgärder som kan inverka 
menligt på trafiksäkerheten. Eftergivliga anordningar så som staket kan tillåtas. 
 
Planområdet ska även i fortsättning trafikeras via kommunal väg (H 19537) som sköts och 
underhålls av kommunen. Trafikmatning ska ske via en planfri korsning med riksväg 
40/Hällebackavägen och dels via en plankorsning med riksväg 40, som är en fortsättning till 
väg H19537.  
 
Inom planområdet avses nya lokalgator och gång- och cykelvägar anläggas. Nya lokalgator 
samt gång- och cykelvägar utgör allmän platsmark med kommunen som huvudman. Se 
trafikflödena på figurerna på nästa sida.  

Allmänna kommunikationer 

Effekter av en större exploatering av Nossenområdet skulle innebära behov av allmän 
kollektivtrafik och skolskjuts. Närmaste busshållplats är att ta sig mot centrum och kliva på 
vid Folkets park som ligger 2 km från Nosshult.  

Gång och cykeltrafik 

Cykeltrafik 

Det planeras för nya gång- och cykelvägar (GC-väg) i området. Utanför planområdet ska den 
ena gå längs med väg H 19 537 och den andra via Sjöhagavägen. I bostadsområdet planeras 
det för GC-vägar som ska ansluta till Nosshultsallén. När dessa är klara kommer Nosshult 
vara kopplat till Vimmerbys befintliga gång- och cykelvägnät i centralorten. Det är viktigt att 
GC-vägen som går via Sjöhagavägen utformas på ett sådant sätt att det inte finns risk för 
oskyddade trafikanter att av misstag fortsätta hela vägen ut på RV 40. För att säkerställa för 
de oskyddade trafikanterna tillämpas åtgärder för hastighetssänkning i form av skyltning på 
lokalgatan och precis innan tunnelns entré. För att markera den nya gång- och cykelvägen ska 
en heldragen linje målas i tunneln precis under RV 40. Se karta nedan, gång- och cykeltrafik 
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BEHOVSBEDÖMNING, SKYDD OCH RISKER 

Behovsbedömning 

En behovsbedömning har upprättats och ingår i samrådshandlingarna. Där framgår att 
genomförandet av detaljplanen inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Dock 
innehåller området kända naturvärden i form av stenmurar och rösen. Miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas, med följande motivering, att 
föreliggande förslag till detaljplan inte medför sådan påverkan på miljön att en 
miljöbedömning behöver göras: 

Ett genomförande medför ett ianspråktagande av ett grönområde vars kända flora och fauna 
inte har sådana värden att något särskilt bevarande eller särskilt hänsynstagande är aktuellt.  

Ett genomförande av detaljplanen medför en så liten påverkan av befintliga luft- och 
klimatvärden liksom en så ringa omgivningspåverkan vad avser ökat trafikbuller och andra 
boendeanknutna störningsmoment att aktuella skillnader mellan nuvarande värden och 
framtida värden inte är mätbara.  

Detaljplanens genomförande strider inte mot de föreslagna lokala miljömålen och inte heller 
mot de långsiktiga miljömål som beslutats nationellt och regionalt. 

Gång- och cykeltrafik. 

                 Röd – befintlig gång-och cykelväg  
                 Blå – ny gång-och cykelväg (laga kraft 2016 maj) 
                 Lila – ny gång-och cykelväg 
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Inom planområdet finns ett antal objekt som har biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap och 
Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt MB m.m. 5 § bilaga 1. Det finns både 
odlingsrösen och stenmurar. Någon stenmur kommer enligt planen att plockas bort medan de 
flesta kommer att bevaras. Några odlingsrösen kommer även att plockas bort. Det är oftast 
rösen med hög kvalitet som bevaras. Med hög kvalitet menas i detta fall rösen med få eller 
inga nylagda stenar samt att röset är mer eller mindre välröjt. Ansökan om dispens för dessa 
åtgärder har lämnats in till Länsstyrelsen. 
 
Det är miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning, utifrån idag kända fakta, att ett 
genomförande av detaljplanen inte på något sätt åsidosätter gällande rekommendationer eller 
uppsatta mål för närboende eller besökares hälsa och säkerhet på såväl kort som lång sikt.  

Miljökonsekvenser 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap och miljöbalken 6 kap ska en behovsbedömning 
utgöra underlag för beslut om detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan. Om 
så är fallet ska en miljöbedömning göras genom att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
upprättas i enlighet med PBL och MB. En behovsbedömning för aktuellt planförslag finns 
framtagen 2017-02-24. 
 
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en ”från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser” enligt miljöbalken. Planen medför ingen ökad risk 
för hälsan eller miljön. Planens innehåll bedöms därför inte innebära någon betydande 
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med naturresurserna. Planförslaget bedöms 
sammantaget inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som enligt PBL (2010:900) 5 
kap eller MB 6 kap innebär att en särskild miljöbedömning måste göras. 
 
Kommunen har i dagsläget bedömt att planen inte innebär betydande miljöpåverkan och 
motiverar det på följande sätt: 

• Planen medger centrumbebyggelse som anges i PBL 4:34 eller sådan tillståndspliktig 

verksamhet som anges i MB 7:28a. 

• Planen har inte betydelse för andra planers- eller programs miljöpåverkan. 

• Planen medför inga risker för människors hälsa eller miljön. 

• Planen påverkar inte möjligheten att klara miljökvalitetsnormerna. 

• Planen påverkar inte möjligheten att nå något av miljömålen eller deras delmål. 

• Planen berör inte naturområden med nationell eller internationell skyddsstatus. 

De miljöfrågor som särskilt aktualiseras av planen är trafikbuller från RV 40. Denna fråga 
hanteras inom detaljplanen och är inte av en sådan omfattning att den innebär betydande 
miljöpåverkan. Planens konsekvenser belyses i detaljplanen. Planen medger användning för 
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centrumbebyggelse som listas i 4:34 PBL. Användning för centrumbebyggelse som är en av 
de som listas i 4:34 PBL. Bedömningen har gjorts att det inte kommer att medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga yt- och grundvattenförekomster inom Sverige 
infördes i december 2009. Vimmerby kommun omfattas av föreskrifterna i Södra Östersjöns 
vattendistrikt. Den ytvattenförekomst som ligger närmast planområdet är Stångån: 

 Högerumsån – Älsterebäcken. 
 
För området gäller att följande normer ska uppnås: 

 Kvalitetskrav Ekologisk status – God status 2021 
 Kvalitetskrav Kemisk status – God status 2015 

 
Stångån: Högerumsån – Älsterebäcken ytvattenstatus idag: 

 Ekologisk status – måttlig 
 Kemisk status – god (exklusive kvicksilver) 
 Åtgärder krävs för att god ekologisk status ska kunna uppnås till år 2021. 

 
Stångån är negativt påverkad, främst av övergödning, vilket är tydligast i sjön Krön. 
Jordbrukspåverkan märks även då det längs långa sträckor odlas alldeles intill ån och det är 
brist på skuggande vegetation i åkanten. Detta medför att fisk missgynnas. 
 
Dagvattnet i planområdet ska så mycket som möjligt infiltrera i marken. Det dagvatten som 
samlas upp i det kommunala dagvattensystemet ska ledas till den öppna markytan väster om 
planområdet där någon form av rening ska ske.  Därifrån släpps vattnet till bäcken som rinner 
till sjön Nossen.(se mer information under rubrik Dagvatten, s 31 ) 
 
Planens genomförande bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå Miljökvalitetsnormen, 
varken den ekologiska statusen eller den kemiska. Kommunen bedömer att det inte blir någon 
ökning av dagvattenpåverkan på ytvattenförekomsten Stångån: Högerumsån – Älsterebäcken. 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Gällande miljökvalitetsnormer för luft, med gränsvärden för kväveoxid, kvävedioxid, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhusluft, bensen och ozon, bedöms inte 
överskridas med en utbyggnad av området enligt planförslaget. Områdets läge i det relativt 
öppna landskapet gör det också väl ventilerat. 
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Miljökvalitetsnormer för buller 

För bostäder måste de av riksdagen beslutade riktvärdena för trafikbuller klaras inomhus samt 
utomhus vid fasad. Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, buller 
från vägar bör inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Vid 
en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden, gäller det att ljudnivå inte 
överskrider 50 dBA ekvivalentnivå samt 70 dBA maximalnivå. Om ljudnivån ändå överskrids 
bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst hälften av bostadsrummen vara 
vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 
vid fasaden. 

Beräkning av bullervärden (2016-2040) 

Som underlag för bebyggelsens placering och utformning har bullerberäkningar utförts av 
Sweco (2016). Där fastställs att de planerade tomterna utsätts för buller från främst trafiken på 
RV 40. Trafikdata till och med år 2040 har Sweco använt sig av i sina beräkningar. Inverkan 
från övriga gator och vägar är i detta fall försumbara. Bullerberäkningen bygger på 
terrängdata från höjdkurvor, vissa höjder i vägmitt samt kompletterande inmätningar.  
 
Vid nybyggnation är det exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att riktvärdena 
inte överskrids. Dessutom, alla nödvändiga åtgärder som kan krävas ska bekostas av 
exploatören och uppföras i samråd med Trafikverket.  

Resultat av bullerberäkningar 

Inledningsvis har påverkan från RV 40 utan bullerskyddsåtgärder beräknats. I figurerna med 
ekvivalentnivå nedan motsvarar 55 dB(A) gränsen mellan de gula och rosa ytorna. Mellan 
varje färggräns ändras bullernivån med 5 dB (A). De planerade bostadshusen utsätts för 
måttliga bullernivåer från vägtrafiken.  
 
Figuren nedan visar beräknade bullernivåer år 2040, ekvivalentnivå utan skärm. 
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Beräkningarna visar att samtliga tomterna inte överskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad.  
 
Beräknade bullernivåer år 2040, maximalnivå utan skärm. 

 
Beräkningarna visar att inga av tomterna har ytor med maximala bullernivåer över 70 dB(A). 

BEVARANDEPROGRAM 

Av länsstyrelsens bevarandeprogram belyses natur- och kulturmiljö för ett antal orter i länet. 
De områden som nämns i bevarandeprogrammet och som ligger nära inventeringsområdet 
anges nedan. Påverkan på nedanstående orter bedöms som ringa vid en exploatering av 
programområdet.  

 Hörestadhult, Vimmerby socken – klass 3 
 Älåkra, Vimmerby socken – klass 3 
 Alsta, Frödinge socken – klass 2 
 Långbrössle, Frödinge socken – klass 3 

 
Klassificeringen har skett enligt följande: Klass 1 - högsta bevarandevärde, Klass 2 - mycket 
högt bevarandevärde, Klass 3 - högt bevarandevärde. 
 

RIKSINTRESSEN  

Riksintressen för kulturmiljö 

Vimmerby stadskärna – 3 km från planområdet är upptaget som riksintresse för kulturmiljön. 
Det finns inga andra till planområdet närliggande platser som omfattas av riksintresse för 
natur- eller kulturmiljön. 
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Stenmur nordväst inom planområdet Stenröse inom planområdet 

Riksintressen för kommunikation 

Planområdet är lokaliserat i anslutning till Riksväg 40 (RV 40) och trafikmatas dels via en 
plankorsning med RV 40. RV 40 är utpekat som riksintresse för kommunikationer enligt MB 
3 kap. 8§.  

RV 40 gränsar till planområdets norra del och exploatering av området bedöms inte påverka 
riksintresset för kommunikationer och möjligheterna till drift, underhåll eller framtida 
utveckling av RV 40.  

BIOTOPSKYDD  

Inom planområdet finns ett antal objekt som har biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap och 
förordning (1998:1 252) om områdesskydd enligt MB 5§ bilaga 1. Det finns både 
odlingsrösen och stenmurar. För att få ta bort något krävs dispens från länsstyrelsen. Någon 
stenmur kommer att plockas bort medan de flesta kommer att bevaras. Se karta på sidan xx. 

 
 
 
Även några odlingsrösen kommer att plockas bort, mestadels av rösena med hög kvalitet 
kommer bevaras. Med hög kvalitet menas i detta fall rösen med få eller inga nylagda stenar 
samt att röset är mer eller mindre välröjt. 

 
Illustrationen visar vilka stenmurar som bevaras – blå heldragen linje indikerar att stenmuren 
kommer vara kvar. Röd linje visar stenmur som ska tas bort. Gröna ringar visar stenrösen som 
ska bevaras. Lila prickar och ringar visar stenrösen som tas bort. 
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Naturinventering enligt svensk standard 

Utifrån naturinventeringen går det att konstatera att betestrycket är numera begränsat och 
området växer igen. Detta missgynnar de hävdgynnade arterna vilka har minskat betydligt 
sedan 2002 då inventeringen gjordes. 
 
Hage Nordväst 
Det är endast en del av denna hage som kommer att exploateras. Den delen är till stor del 
igenvuxen men här finns ett antal rösen som kommer att tas bort. De bedöms inte ha något 
högt naturvärde utan de har kulturellt värde för området i stort. 

Hade Sydost 
Den del av hagen som ska exploateras är till stor del igenvuxen men här finns ett antal rösen 
som ska tas bort. De bedöms inte ha något högt naturvärde utan de har kulturellt värde för 
området i stort. Den mest värdefulla betesmarken har funnits öster om den lilla grusvägen, 
dvs. utanför planområdet. 

För mer utförlig beskrivning läst bilaga NATURVÄRDESINVENTERING, översiktlig 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Den geotekniska utredningen som genomförts av Sweco visar att jorden i området består av 
morän och det är rikt med sten/block under marken, djupet varierar mellan 0,4 -7 meter. 
Enligt Sweco är förekommande jord i området materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. Jorden 
är då mycket tjällyftande och grundläggning ska utföras på rostfritt djup samt väldränerad. 
Om detta tas hänsyn till anses hela området lämpad för nybyggnation. Grundvattennivå har 
erhållits och kan variera beroende på rådande väderlek samt årstid. 

Sättningarnas storlek är beroende av påförd last och platsstorlek, dock bedöms inga 
besvärande sättningar uppkomma. Stablitetsproblem bedöms inte föreligga inom området med 
hänvisning till relativt höga hållfasthetsegenskaper.  

Innan grundläggning ska all matjord, organisk och löst lagrad jord schaktas bort. Då 
förekommande jord inom området är mycket tjällyftande ska den under byggnader schaktas ur 
ner till frostfritt djup och ersättas jämlikt ovan. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Ledningar 

I linje med planområdets västra del går VEMAB:s ledningar för el, tele och data samt 
Skanovas luftledning.  

Värme 

Möjligheten att ansluta nya byggnader till kommunens fjärrvärmenät saknas idag. Kommunen 
förordar att uppvärmning sker med icke fossila bränslen samt att möjligheten att förse 
bostäder med tappvarmvatten via solfångare beaktas. 
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El, tele, data 

Det finns möjlighet att ansluta bostadstomterna till el, tele och data.  

Avfall 

Avfallshantering ska ske enligt anvisningar i kommunens renhållnings- förordning. Avståndet 
till närmaste miljöstation är 2,5 km (vid Folkets Park). Beträffande avfallshanteringen inom 
planområdet kommer tre markytor avsättas i detaljplanen för att på längre sikt kunna skapa 
förutsättningar för att anlägga någon form av gemensam avfallshantering för de boende inom 
området. Två av ytorna bör kunna samlokaliseras med de blåmarkerade ”E”-ytorna avsedda 
för tekniska anläggningar medan den tredje ytan placeras i närheten av lokalgatans början. 
Storleken är 10x10meter.  

Tillgänglighet 

Framkomligheten för räddningstjänstens fordon genom räddningsväg måste säkerställas så att 
samtliga fasader nås inom ett gångavstånd på maximalt 50 meter. Tillgänglighetsfrågor ska 
behandlas vid bygglovgivningen. Såväl samtliga bebyggda ytor som utomhusmiljöer skall 
uppfylla gällande lagar och regler rörande tillgänglighet (Boverkets byggregler BBR). 
Eventuella åtgärder för att uppfylla tillgängligheten sker i första hand på den egna fastigheten. 

Störningar 

Planförslagets användningssätt bedöms inte vara störande för omgivningen, naturvårdsverkets 
riktlinjer för buller får inte överskridas. 

Vatten och avlopp  

Enl. upprättad va-utredning, Sweco 2003-11-27, kan behov av tryckstegring samt brandposter 
aktualiseras liksom förstärkning av pumpstationer och höjd säkerhet för breddning mot sjön 
Nossen. 
 
Beträffande vatten- och avloppsförsörjningen i övrigt ska detta lösas genom anslutning av 
planområdet till den allmänna VA-anläggningen för Vimmerby tätort.  

Dagvatten 

En stor del av planområdet är planlagd som naturmark. En fördel med detta är att dessa ytor 
kan beskrivas som mångfunktionella ytor vilket innebär att naturmark kan användas till lek 
samt fördröjning av dagvatten. Genom att fördröja dagvatten nära platsen där regnet faller kan 
ledningsdimensioner minskas och därmed även kostnader. Dagvattendammar behöver inte 
grävas lika djup när dagvatten ledas i markytan jämfört med när dagvatten leds i ledningar till 
en damm. Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) har ansvaret att dagvattenhanteringen 
genomförs. 

Det aktuella området avvattnas idag åt flera håll, en del vatten går direkt ner till Bodabäcken i 
norr medan en del vatten passerar väg H 19537 innan det når Nossen. Den slutliga recipienten 
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för vattnet är i båda fallen Stångån. Nossen ingår i delavrinningsområdet ”Utloppet av 
Nossen” som är en del av Motala ströms huvudavrinningsområde. 

Bodabäcken passerar Sjöhagavägen med en trumma under vägen, trummans dimension är 
1400mm. Avrinningsområdet som avvattnas via trumman uppskattas till cirka 14 km2. Vilket 
motsvarar ett flöde om cirka 4,3 m3/s med 50 års återkomsttid. Strax öster om Bodabäcken 
finns ytterligare en befintlig trumma med dimensionen 500mm. Vid korsningen Sjöhagavägen 
och väg 19537 finns trummor med dimensionen 500mm som tar hand om vattnet som når 
östra sidan av väg 19537, bland annat mynnar vattnet från Nosshultallén hit.  

 

Översikt över befintliga trummor vid Sjöhagavägen. 

Med tanke på rådande geotekniska förutsättningar och topografin är det mycket viktigt att 
detaljplanen också reglerar tomternas höjdsättning och utformning på sådant sätt att dagvatten 
från hårdgjord gatumark inte ska kunna tränga in på bostadstomterna inom planområdet. 

Dagvatten från planerade nya tomter ska i så stor omfattning som möjligt avledas till öppna 
dagvattendiken på närliggande naturmark för bortledning mot norr och sydväst. För de tomter 
där en sådan avledning inte kan skapas liksom för avledning av dagvatten från hårdgjorda ytor 
ska detta dagvatten avledas via dagvattenbrunnar i gatorna till slutna dagvattenledningar. 
Även detta dagvatten ska avledas mot sydväst.  

Avlett dagvatten i öppna diken liksom det dagvatten som avleds från planområdet i slutna 
ledningar bör omhändertas gemensamt i naturmarksområdet sydväst om väg 19537 för 
lämplig uppbromsning och rening innan det avleds till den förbipasserande ”Bodabäcken”.  
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Dimensioneringsförutsättningar 

Den totala arealen som avvattnas ner mot väg 19537 är ca 10 ha. Ca 3 ha är idag åker och 7 ha 
räknas som grönyta. Med planförslaget kommer fördelningen att vara ca 8 ha tomtmark och 
ca 2 ha grönyta.  

Avrinningskoefficienten från åkermark kan variera mycket men sätts här till 0,2 med 
anledning av att området är kuperat. För villaområden med tomter större än 1000 m2 i 
kuperad terräng ansätts 0,30.  

 

 

Tabellen visar hur arealerna är fördelade idag och hur de kommer att fördelas i planförslaget samt 
avrinningskoefficienterna för del olika markslagen.  

Det förutsätts att vattnet leds i ledningar från de översta tomterna fram till väg 19537. 
Förutsättningarna för beräkningarna är satta till 10 minuters regn med 10 års återkomsttid. 
Dessa förutsättningar ger ett flöde på 228 l/s ha.  
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Avvattning från vissa av tomterna kommer att ske mot Nosshultallén. I beräkningarna 
förutsätts att 0,8 ha tomtmark och 1,0 ha grönyta kommer att avledas mot Nosshultsallén och 
till den trumman som går under väg 19537. Denna trumma avvattnar i dagsläget ca 10 ha 
naturmark och har dimensionen 500 mm. Då det är kuperat inom området förutsätts att 
trumman ligger i 1% lutning, vilket ger den en kapacitet på drygt 400 l/s. Naturmark ger ca 25 
l/s ha vid 10 års återkomsttid. Detta innebär att det i dagsläget kommer 250 l/s till trumman 
vid 10 års återkomsttid. Förutsätter vi att 0,8 ha tomtmark avvattnas hit med de förutsättningar 
vi hade tidigare d.v.s. 10 minuters regn och 10 års åtkomsttid, generar tomtmarken ett flöde på 
ca 70 l/s då vi använt klimatfaktorn.   

Lösningsförslag dagvattenhantering 

 

 
Illustration som visar hur planområdet ska leda dagvattnet. 
 
Omhändertagandet av dagvatten sker både genom naturlig infiltration med viss rening på plats 
och att bostadskvarteren samt gatumark ansluts till det kommunala dagvattensystemet. Inom 
planområdet föreslås vidare anläggning av dagvattenanläggningar inom natur i form av 
breddade diken och fördröjningsyta i dess centrala delar, planbestämmelsen dagvatten anger 
att dagvattenlösningar får anordnas. Föroreningsbelastningen från planområdets dagvatten 
bedöms som liten och Nossen bedöms klara det extra tillskott som exploateringen i 
detaljplanen ger i form av hårdgjorda ytor och ökad föroreningsbelastning utan att den 
övergripande reningseffekten påverkas negativt.  

Dagvattendammar 

Dagvattendammar är primärt utformade för att tillhandahålla effektiv rening av suspenderat 
material, och därigenom partikulära föroreningar i dagvattnet, genom sedimentation. Ett 
scenario för hur dagvattnet skulle kunna tas hand om är att två dammar anläggs. Det första 
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kan vara en så kallad försedimentationsdamm där grövre sediment fångas vilket minskar 
belastningen på själva dammen och därmed underhållsbehovet. Den andra dammen är en våt 
dagvattendamm, kan beskrivas som en damm med en permanent vattenspegel. En viktig 
parameter då våta dammar designas är förhållandet mellan storleken på dammens yta och 
avrinningsområdets area. Den optimala storleken på en damm (då en ökning av 
dammstorleken bara ger en liten ökning av reduktionsförmågan hos dammen) är då dammen 
utgör ca 2 % av avrinningsområdets storlek. Djupet på en damm föreslås ofta till 1-2 m. I fall 
de är för djupa så riskeras en stratifiering och en botten med syrefattiga förhållanden. För att 
undvika kortslutningar och få en tillräcklig uppehållstid föreslås en längd till breddförhållande 
på minst 3:1. 

Avskärande diken för att hindra ytavrinnande vatten från naturmark 

Då området är kuperat kommer det att ske en snabb avrinning och det är önskvärt att hindra så 
mycket som möjligt av det vatten som kommer från omkringliggande naturmark att komma in 
på tomtmark. En lösning till detta skulle kunna vara att avskärande diken anläggs utanför 
tomtmark när omgivande naturmark ligger högre än bebyggelsen, se nedan figurer. Det 
avskärande diket förhindrar att ytavrinnande vatten från naturmark ovanför bebyggelsen 
översvämmar tomtmark och minskar risken att naturvatten når dagvattenledningarna.  

Principskiss över avskärande diken utanför tomtgräns. 

 

 

 

 

 

 

Trumma under väg vid återvinningsstation 

Vid kvarteret Motorgården finns idag en lågpunkt. Här föreslås det att det i samband med 
utbyggnad av området läggs en trumma med dimensionen 500 mm under vägen. Det vatten 

Dike (till höger) som löper ovanför 
tomtgräns och avvattnar 
angränsande naturmark. 
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Exempel på enkelt dämme för att minska 
vattenhastigheten. 
 

som passerar genom trumman får leta sig ner till Bodabäcken via svackor i skogen på samma 
sätt som det gör idag.  

Dike från väg 19537 till utjämningsmagasin 

De dagvattenledningar som ska anläggas i vägarna inom planområdet kommer att gå utmed 
Nossengatan ner mot väg 19537. Hit avvattnas också den största andelen av alla tomter. I 
beräkningarna har kommunen utgått ifrån att det inte sker något lokalt omhändertagande av 
vattnet utan att dagvattnet från alla tomter går via ledning fram till väg 19537. Enligt 
ovanstående beräkningar genererar ett 10-årsregn med klimatfaktor ca 770 l/s för samtliga 
tomter inom planområdet. Detta flöde kan minskas med ca 70 l/s om en del kommer att 
avvattnas mot Nosshultsallén. Det troliga är att dagvatten från delar av de nordligaste 
tomterna kommer att avvattnas norrut och letar sig ner mot Bodabäcken via ett öppet dike. En 
viss del av dagvattnet kommer att omhändertas lokalt på fastigheterna, vilket innebär att 
flödet under vägen kommer att minska ytterligare. 

Från väg 19537 finns möjlighet att leda dagvattnet vidare i ett öppet dike. Diket mynnar i ett 
planerat utjämningsmagasin i nära anslutning till Nossen. Ett öppet dike med en bottenbredd 
på 0,5 m och en släntlutning 1:3 ger ett vattendjup på ca 0,5 m vid ett flöde på 800 l/s. Då 
förutsätts dikets lutning vara 5 %. Det är även möjligt att anlägga ett dike med brantare slänter 
eller med en större bottenbredd. 

Avvattning mot Nosshultsallén 

För att ta hand om det vatten som avvattnas mot Nosshultsallén 
föreslås ett grunt svackdike utmed cykelvägen. Anläggs diket i 
anslutning till cykelvägen underlättas framtida underhåll. Detta 
dike kommer att vara torrt under de perioder det inte regnar. 
Eftersom lutningen utmed cykelbanan är relativt brant kan här 
anläggas enklare dämmen av natursten i diket för att på så sätt 
minska vattenhastigheten.  

 

Höjdsättning av hus inom tomter 

Höjdsättning av husen är en viktig del i dagvattenhanteringen. Enligt Svenskt Vattens 
publikation P105 ”Hållbar dag- och dränvattenhantering” bör marken luta 1:20 de tre 
närmaste metrarna kring husen. Om husen ligger i sluttning som de kommer göra inom detta 
planområde är det viktigt att marken lutar 1:20 även på husens uppströmssida. 

Gatornas nivåer bör anpassas till husens golvnivåer så att det inte finns risk att vatten rinner 
från gatorna och in i husen. Det är en fördel om gatorna kan användas för transport av 
extrema flöden utan att husen påverkas.  
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Lokalt omhändertagande av dagvatten inom villatomter 

Vimmerby kommun har i nya områden generellt som ambition att inget dagvatten från 
tomterna kopplas till de dagvattenledningar som anläggs i gatan. Enskilda fastighetsägare kan 
t.ex. ta hand om takvattnet lokalt bland annat genom att låta vatten från takutkastare få 
infiltrera över gräsytor. Husdräneringen kan kopplas till en stenkista som finns inom tomten. 
De geotekniska undersökningarna visar dock på att infiltrationskapaciteten inom området är 
begränsad vilket innebär att de avskärande dikena har en stor betydelse för att få in så lite 
vatten som möjligt på fastigheterna. 
 
Ett bra sätt minska andelen hårdgjorda ytor på fastigheten är att välja genomsläppliga material 
som låter vattnet infiltrera i marken. Sådana ytor är ideala för uppfarter och parkeringsplatser. 
Även vid uppförande av byggnader bör så miljövänliga material som möjligt väljas för att 
minska påverkan av föroreningar i dagvattnet, som i sin tur påverkar ekologin i recipienter. 
Ytterligare åtgärder som kan vidtas inom fastigheten är att anlägga gröna tak och/eller väggar, 
det vill säga tak och väggar med växtlighet på som absorberar och fördröjer vattnet. Förutom 
att det också är estetiskt tilltalande finns studier som visar att gröna tak ger förbättrat 
inomhusklimat samt minskad brandrisk, och med fördel kan dagvatten då avledas till 
naturmarken. 
 
Detaljplanen i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Inledning 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras. 
Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar åtgärderna och när de ska vidtas. 
Genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid  

Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom genomförandetiden har 
fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med 
detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad 
byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 

Genomförandefrågor 

Planen hanteras som normalt planförfarande. Nedan redovisas en översiktlig tidplan för den 
process planen genomgår: 
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Planbesked 
Program 
Samråd 1  2014-01-20 – 2014-02-17 
Samråd 2   2015-05-12- 2015-06-10 
Granskning   2017-03-15- 2017-04-05 
Antagande   sep 2017 
 
Huvudmannaskap för allmänna platser 
Kommunen är huvudman för allmänna platser inom planområdet. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som 
tillhör detaljplanen.  

Avtal 

Åker- och ängsmarken som är aktuell för detaljplaneringen är idag utarrenderad till 
lantbrukare genom säsongsvist sidoarrende. Marken är tillgänglig för kommunen med ett års 
framhållning. Eftersom det idag är kommunen som äger all mark inom detaljplanområdet 
behövs och kan inget exploateringsavtal tecknas.  

Fastighetsbildning 

Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för bostadsändamål samt allmän plats 
(naturmark, gata, gång- och cykeltrafik). Samtliga fastigheter som berörs i planförslaget ägs 
av Vimmerby kommun varför inga ersättningar i samband med fastighetsreglering kommer att 
utgå. Genomförande av planen medför följande fastighetsrättsliga förändringar. Vimmerby 
kommun söker och bekostar fastighetsbildning. 
 
Huvudman för ledningar ska förvärva rätt att använda markreservat (ledningsrätt). 

Ansökan om fastighetsbildning 

Det ankommer på berörd fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar län ansöka 
om erforderlig fastighetsbildning.  

Ledningar 

Exploatören bekostar eventuell flyttning och ändring av ledningar som orsakats av 
exploateringen. 

Tekniska frågor 

VEMAB är formell VA- huvudman samt ansvarig för fjärrvärmefrågor och anvisar 
anslutningspunkt för vatten & avlopp samt ev. fjärrvärme. 
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TEKNISKA ÅTGÄRDER 

Utbyggnad av allmänna anläggningar 

Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om: 
 Ny gatuanslutning vid vägen (lokalgata H 19537)  
 Nya grönområden med infiltrationsmöjligheter för dagvattenhantering, inkl. öppna 

diken och dammar 
 Ny VA- anläggning, 
 Nya el, tele och bredbandsanslutningar 

 

Kostnad för framtagande av detaljplan 

Detaljplanen bekostas av sökande genom interndebitering. 

Inlösen, ersättning 

Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas. 

KONSEKVENSER 

Miljökonsekvenser 

Miljöbedömning enligt miljöbalken 

Planförslaget överensstämmer med Vimmerby kommuns översiktsplan och bedöms inte 
medföra någon betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed 
inte göras. Detaljplanen medför att attraktiva bostäder, nära sjön Nossen och natur, kan 
byggas. Det råder även en tomtbrist i Vimmerby tätort där det finns ett flertal intresserade av 
nya bostadstomter. Planförslaget innebär även att det skapas byggrätt på ett stort antal platser 
inom fastigheten Nosshult 1:1, samt att planen ger förutsättning till fastighetsbildning.  
Kommunen ansvarar och bekostar fastighetsregleringen.  

Då planområdet kommer att bebyggas med ett 40-tal bostadshus kommer landskapsbilden i 
området att påverkas. 

Delar av området används som fritids- och strövområde t ex för ridning, löpning och rastning 
av hundar. Vid exploatering tillvaratas dessa intressen genom att vissa stigar och vägar görs 
tillgängliga för allmänheten.   

En exploatering av planområdet bedöms inte ha någon större påverkan på närliggande 
fornlämningar eller de orter som nämns i Länsstyrelsens bevarandeprogram för 
odlingslandskapet. En exploatering kommer dock att innebära att några biotopskyddsobjekt 
kommer att tas bort. Dispens krävs för borttagning. 

Delar av planområdet har omfattats av det högsta miljöstödet för värdefulla hagmarker. 
Avtalsperioden sträckte sig till och med 2005. Vid samtal med länsstyrelsens representant 
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framgår att en exploatering av delar av avtalsområdet bedöms som möjlig, även med hänsyn 
till befintliga naturvärden.  

Påverkan på riksintressen 

Planområdet är lokaliserat i anslutning till riksväg 40 (RV 40) och är en så kallad funktionellt 
prioriterad väg, vilket innebär att den är nationellt och internationellt viktig för 
godstransporter, långväga persontransporter, dagliga personresor samt kollektivtrafik. Det 
innebär stora krav på framkomlighet och lättillgänglighet vilket har bidragit till att RV 40 är 
utpekat som ett riksintresse för kommunikationer enligt miljöbanken 3 kap. 8§.  
 
RV 40 omfattar ett byggnadsfritt avstånd på 30 meter, säkerhetszon (skydd) och vägområde. 
Inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på 
trafiksäkerheten placeras utan länsstyrelsens tillstånd att uppföra byggnader, göra 
tillbyggnader eller utföra andra anläggningar eller vidta andra sådana åtgärder som kan 
inverka menligt på trafiksäkerheten.  

Mark, luft och vatten 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer har fastställts för Nosshult till god ekologisk status och god kemisk 
status undantaget kvicksilver. Förutsättningarna för miljökvalitetsnormerna är att 
verksamheten inte får förändra statusen för recipienten. Enligt Svenskt Vattens publikation P 
105 bidrar småhusområden inklusive lokalgator med så låga föroreningshalter att dagvattnet 
från dessa områden inte har något reningsbehov. Detta gäller alltså för det planerade 
bostadsområdet. Dock sker alltid en fastläggning av föroreningar i öppna diken och på 
gräsytor. Naturmiljö och biologisk mångfald. 

Sociala konsekvenser 

God bebyggd miljö 

Bostadsområdet är lokaliserat intill staden och nära kollektivtrafik för att skapa en hållbar 
samhällsplanering. Placeringen ger möjlighet att ta sig till bostadsområdet utan att vara 
beroende av eget fordon.  

Service 

Planerad centrumbebyggelse kommer att ge planområdet och omgivningen en tillökning av 
service då det idag inte finns mycket utbud i närområdet. 

Barnperspektivet 

Barn berörs av planärendet då en stor del av de som möjligtvis ska nyttja området är 
barnfamiljer. Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och 
situation i enlighet med barnkonventionen tagits. En stadsnära placering av bostadsområdet 
gynnar särskilt barn- och ungdomar. Bostadsområdet är lokaliserat för att tillgodose barn och 
ungdomars behov av att kunna transportera sig själv från och till med hjälp av GC-vägen. 
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Tillgänglighet 

Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för 
funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § 
PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och 
markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning. Planförslaget innebär att 
tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas. 
 

Säkerhet och trygghet 

Inom området eftersträvas en miljö som upplevs som trygg genom att planera för god 
belysning och överblickbarhet. 

Medverkande 

Planhandlingarna har upprättats av planavdelningen, Vimmerby kommun, 2013 och reviderats 
2016-2017 av Nora Razma, planarkitekt och Gabriel Helgesson, planarkitekt i samarbete med 
kommunekolog Björn Holm och hållbarhetsstrateg Arvid Lindblad på Vimmerby kommun 
samt Sweco.  
 



Ärende 

15



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 213 Dnr 2015/000494 216 

Finansiering av paviljonger inom förskolan vid Lunden. 
Kommunstyrelsens 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.  

 

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”.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

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.  

 

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 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen      
 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-08-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 192 Dnr 2015/000494 216 

Finansiering av paviljonger inom förskolan vid Lunden. 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet 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. 

 

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”.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-08-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

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.  

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 

Beslutet skickas till 
Ledningsgruppen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 

___________________ 

 



 
 
Ekonomiavdelningen 

Jakob Bank 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(2) 

Datum 

2017-06-28  
Referens 

2015/000494 
 Id 

57563 
 

  Kommunfullmäktige 

 

 
  

Finansiering av förskolepaviljonger 2017 

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. 

 tilläggsanslaget gäller för 2017 och verksamheten ska inrymmas inom 
tidigare beslutade ramar för 2018. 

Ärendet 
Bakgrund 

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.  

Aktuell situation 

Det saknas finansiering hos Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen 
för de kostnader som uppkommit i samband med beställningen av 
förskolepaviljonger.  

Finansiering 

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”.  

Beslutsunderlag 
Id:55292 BUN § 14, 170125 Lokaler och platsbehov i förskolan  
Id: 55828 Protokollsutdrag 2017-03-07 § 43 Lokaler och platsbehov för förskolan 
Id: 57174 BUN § 87, 2017-05-24 



Id:57564 Paviljonger 
 

Beslutet ska skickas till 
Ledningsgruppen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 

Jakob Bank 
Controller  

 
 
 



Mnkr

Barn- och utbildningsnämnd

Personalkostnader 2,19

Internhyra och lokalvård ,76

2,96

Kommunstyrelsen

Etablering 2,60

Uppstart ,77

Kost ,16

3,52

Total 6,48
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   Sammanträdesdatum 
   2017-05-24 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 
 
 
 
BUN § 87  Dnr 2017/7/042 
    
Tertialrapport per 30 april 2017 
  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
1. godkänna tertialrapporten per 30 april 2017 och överlämna den till 

kommunstyrelsen. 
2. med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2017-03-07 (KS § 43, Lokal- 

och platsbehov inom förskolan), hos kommunstyrelsen begära 2,8 mnkr i 
utökad ram för 2017 för Granebo och Lilla Lunden.   

Ärendet 

Controller redovisar tertialrapport per 30 april 2017. Rapporten pekar mot att 
årsresultatet kommer uppvisa ett minus om 10,2 mnkr. Statsbidrag för 
lärarlönelyft och förstelärare är inte budgeterade och för 2017 är det 6,4 mnkr. 
Kostnadssidan är inte heller budgeterad för detta. 
 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräknas överskrida budgeten med 
8,7 miljoner kronor. Nämndens bruttobudget för 2017 är fastlagd till 337,4 mnkr 
och nämndens intäkter (exklusive skatter) är 32,9 mnkr. 

 
Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en nettobudget på 
136,7 mnkr och kan komma att redovisa ett nettounderskott på 1,1 mnkr vid årets 
slut. Elevassistentkontot för båda verksamheterna överskrids när det finns fler 
elever med behov av stöd. Fritidshemsverksamheten med en preliminär 
nettobudget på 11,7 mnkr verkar hålla den. 

 
Gymnasieskolan kan komma att redovisa ett underskott på 5,0 mnkr 2017. 
Interkommunala ersättningar ser ut att överskrida budget med 8,0 mnkr vid årets 
slut efter preliminär antagningsstatistik. Gymnasiesärskolan kan komma att hålla 
budgeten 2017.   

 
Förskolan som har en nettobudget på 65,5 mnkr och kan komma att redovisa ett 
underskott på 2,1 mnkr. Minskad personaltäthet men när barnantalet ökar måste 
kostnaderna öka. Kontot för personliga assistenter överskrids. Granebo förskola 
och Lilla Lunden öppnas och om nämnden inte får budget för det blir det 
underskott. 
 
Särskolans preliminära nettobudget på 5,7 mnkr ser ut att överskridas med 0,8 
mnkr när fler barn skrivs in i särskolan. 

 
Vuxenutbildningen beräknas inte klara budgeten 2017 eftersom sfi-verksamheten 
hela tiden ökar med 15-20 elever per månad. 
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   Sammanträdesdatum 
   2017-05-24 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 
 
Campus Vimmerby beräknas klara budget. 

 
Beslutsunderlag 
Tertialrapport per 30 april 2017 (Id 22232). 
 
______ 
 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
 
   Bilaga.  
  



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 43 Dnr 2015/000494 216 

Lokal- och platsbehov inom förskolan 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  i avvaktan tills den nya förskolan i Vimmerby finns färdigställd 

ska den tillfälliga förskoleverksamheten i Vimmerby stad 
förläggas till området vid Lundens förskola 

att  ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att, i samråd med 
barn- och utbildningsförvaltningen utifrån behov beställa och 
iordningställa tillfälliga paviljonger för upp till sex stycken 
avdelningar inom kommunens förskoleverksamhet 

 

Reservationer/Protokollsanteckning 
Erik Paulsson (C) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande.      

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde redogör Birgitha Sahlin, förvaltningschef barn- och 
utbildning och Anne-Cathrine Ingström, verksamhetschef förskola, för 
lokalbehov inom förskolan. 
 

Förslag till beslut 
Majoriteten yrkar 
att  i avvaktan tills den nya förskolan i Vimmerby finns färdigställd 

ska den tillfälliga förskoleverksamheten i Vimmerby stad 
förläggas till området vid Lundens förskola. 

att  ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att, i samråd med 
barn- och utbildningsförvaltningen utifrån behov beställa och 
iordningställa tillfälliga paviljonger för upp till sex stycken 
avdelningar inom kommunens förskoleverksamhet 

 
Centerpartiet yrkar 
att  ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att, i samråd med 

barn-och utbildningsförvaltningen beställa och iordningställa 



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

tillfälliga paviljonger för upp till fyra stycken avdelningar inom 
förskoleverksamheten och parallellt med detta tar fram 
tillfälliga avdelningar som snabbare kan tas i bruk, jämfört med 
paviljonger för att åtgärda det akuta behovet av förskoleplatser 

 

Beslutsgång 
Två förslag föreligger. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen bifaller majoritetens förslag.      
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden      
 

___________________ 
 



Ärende 

16



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-06-13 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 173 Dnr 2016/000515 00 

Integrationsstrategi för Vimmerby kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
integrationsstrategi för Vimmerby kommun.  

Beslutsunderlag 
Förslag till Integrationsstrategi, 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 
Arbetsutskottets beslut § 120 2017-05-16 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Ledningsgruppen 
 
 

___________________ 
 



 

 

Kommunstyrelsen 

Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-05-16 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 120 Dnr 2016/000515 00 

Integrationsstrategi för Vimmerby kommun 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 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.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
integrationsstrategi för Vimmerby kommun.   

Beslutsunderlag 
Förslag till Integrationsstrategi, 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  

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Ledningsgruppen 
 

___________________ 
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Arbetsutskottet 

Antagande av Integrationsstrategi 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
integrationsstrategi för Vimmerby kommun.   

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till integrationsstrategi har tagits fram av socialnämnden och överlämnats 
till kommunstyrelsen för vidare politisk behandling. Förslaget därefter varit på 
remissrunda samt processats vidare inom arbetsutskottet.  

Ärendet 
Integrationsfrågan har blivit alltmer aktuell det senaste året i och med de 
flyktingströmmar som är. Det innebär en stor utmaning de kommande åren då ett 
stort antal nya invånare ska kunna få trygghet och försörjning i vårt land. 
Samtidigt ska vårt samhälle och våra välfärdssystem gynnas av en större och 
arbetsför befolkning. 

Sedan några år finns det en integrationsstrategi i Kalmar län med ett regionalt 
program som samtliga kommuner i länet ställt sig bakom. Länets integrations- 
vision är att gemensamt skapa förutsättningar för ett län med ett inkluderande 
mottagande, där individens resurser tillvaratas och ger en mångfald som bidrar till 
individens, lokalsamhällets och regionens utveckling. Integration ska ses som en 
ömsesidig process och är beroende av den växelverkan som sker mellan individ 
och samhälle. 

Under hösten 2015 gav kommunstyrelsens presidium, socialchef Anette Nilsson i 
uppdrag att ta fram ett förslag till integrationsstrategi. Nilsson tillsatte en 
arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Arbetsgruppens 
intention har varit att ta fram ett förslag som sedan kan gå vidare för bredare 
politisk diskussion och förankring. Arbetsgruppen med tjänstemän har träffats 
under våren och ett förslag till integrationsstrategi har tagits fram. 
Arbetsgruppen har utgått från den integrationsstrategi som finns för Kalmar Län 
och har även tagit del av exempel från andra kommuner. Målen och delmålen är 
formulerade lika som för länet (och t ex Västerviks kommuns egen strategi) vilket 
gör att vi har en möjlighet att jämföra oss med andra och med länet. 
Fokusområdena är också lika men innehållet kan där skilja sig en del från länets. 

Förslaget till integrationsstrategi innehåller förslag om ledning och organisation 
för integrationsarbetet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Integrationsstrategi, 2016-09-29 

Socialnämndens beslut § 97 2016-09-22 
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Arbetsutskottets beslut § 224 2016-10-31 

Remissvar, Centerpartiet, 2017-01-11 

Arbetsutskottets beslut § 64 2017-03-14  

 

Beslutet ska skickas till 
Socialnämnden 

Ledningsgruppen 

 

Axel Stenbeck 
Kommunsekreterare  
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Integrations och inkluderingsstrategi för Vimmerby 
kommun 

Vision 
Med ansvar, mod och fantasi som grund ska de människor som kommer till Vimmerby inkluderas i 
kommunen och vi ska ta till vara på den kompetens som finns.  
 

Bakgrund 
Det finns sedan några år en integrationsstrategi i Kalmar län med ett regionalt program som 
samtliga kommuner i länet ställt sig bakom. Kalmar läns integrationsvision är att gemensamt  
skapa förutsättningar för ett län med ett inkluderande mottagande, där individens resurser 
tillvaratas och ger en mångfald som bidrar till individens, lokalsamhällets och regionens 
utveckling. Integration ska ses som en ömsesidig process och är beroende av den växelverkan  
som sker mellan individ och samhälle. 

Integrationsfrågan har blivit alltmer aktuell det senaste året i och med de flyktingströmmar  
som är. Det innebär en stor utmaning de kommande åren då ett stort antal nya invånare ska  
kunna få trygghet och försörjning i vårt land. Samtidigt ska vårt samhälle och våra välfärds- 
system gynnas av en större och arbetsför befolkning. 
 

Syfte 
Integrationsstrategin ska bidra till att vi gemensamt ser till att Vimmerby kommun blir en  
kommun där utrikes födda ges samma möjligheter som inrikes födda och därmed väljer att  
bosätta sig och stanna kvar i kommunen. För att uppnå detta krävs att attityder förändras  
och att mångfald synliggörs som en viktig del i kommunens utveckling.  
 
I Vimmerby kommun behöver vi ta hand om de som kommer hit och bor här och se det som  
en tillgång eftersom vi behöver invånare, kompetens och arbetskraft. 
 

Förhållningssätt och värderingar 
Integrationsarbetet ska bygga på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och barn-
konventionen. Grundläggande är den människosyn, det förhållningssätt och de värderingar  
som råder och som avgör om vi lyckas med integrationen.  
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Arbetet ska präglas av ett lösningsfokuserat arbetssätt, ett inkluderande förhållningssätt, ett 
jämställdhetsperspektiv, samt vikten av att ge människor en stark känsla av sammanhang 
(KASAM). För att uppnå känslan av sammanhang, det vill säga KASAM, ska tillvaron  
vara begriplig, hanterbar och meningsfull, inriktningen på arbetet ska vara hälsofrämjande. 

Strategin ska bidra till att öka förståelsen samt kunskaper kring allas skyldigheter och rättigheter 
som medborgare i Sverige och invånare i Vimmerby kommun. 
 

Målgrupper 
 Nyanlända vuxna, barn och unga 
 Ensamkommande barn och unga 
 Personer med uppehållstillstånd för studier, arbete, anknytning etc 
 Samtliga samverkansparter 
 Kommunens invånare 

 

Övergripande mål 
Det övergripande målet är att öka Vimmerby kommuns befolkning. 

Mätning:  

Andel utrikesfödda totalt i kommunen genom 

statistik som hämtas från Statistiska centralbyrån 

(SCB). 

Det övergripande målet underbyggs av två  
delmål, sysselsättning och språkkunskap, samt  
de tre fokusområdena hälsa, bostad och social 
sammanhållning.  

 
Utbildning ger individer möjlighet till social interaktion och skapar förutsättningar för att  
komma in i yrkeslivet. Arbetslivet har avgörande betydelse för integration och utfallet där  
påverkar kvalitativ delaktighet inom andra samhällsområden. Språkfärdighet påverkar  
individens möjlighet till arbete, delaktighet och engagemang i samhället. Strategin ska verka  
för en tidigare och snabbare språkinlärning för invånare med annat modersmål än svenska  
och en snabbare validering av kunskaper för alla med utländsk bakgrund. 
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Delmål 
1. Öka andelen utrikes födda i sysselsättning i Vimmerby kommun. 
2. Öka kunskaperna i svenska språket för individer med annat modersmål än svenska. 
 
Mätning: 

 Andel utrikes födda i sysselsättning i kommunen fördelat på förvärvsarbetande och företagare. 

 Andel utrikes födda i kommunen som har deltagit i arbetsmarknadsprogram. 

 Andel utrikes födda i kommunen som studerar.  

 Andel personer i kommunen godkända i svenska för invandrare (SFI). 

 Andel personer i kommunen som uppnått målen i de nationella slutproven för kurs B, C och D i 

svenska för invandrare. 

 Andel elever i kommunen i åk 9 med minst betyget godkänt i svenska som andraspråk. 

 

Fokusområden 
De tre fokusområdena Hälsa, Bostad och Social sammanhållning ses som viktiga för att lyckas 
med integration. Under varje fokusområde behöver specifika aktiviteter tas fram. 

Hälsa 

En god hälsa skapar bättre förutsättningar för etablering och är en grund för varje människas 
möjlighet att utvecklas och vara delaktig i samhället. 

Integrationsarbetet bör vara väl sammanlänkat med folkhälsoarbetet och de fyra prioriterade 
områdena i folkhälsoplanen:  

 Delaktighet och inflytande 
 Barn och ungas uppväxtvillkor  
 Sexualitet och reproduktiv hälsa 
 Alkohol, narkotika, doping och tobak  

 
Arbetet med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, framtida familjecentral, 
jämställdhetsplan och samverkan med landstinget är viktiga delar i integrationsarbetet. 

Bostad 

Möjligheten till en egen bostad är en grundläggande faktor för en långsiktig och hållbar  
etablering. Boendeintegrering kan relateras till en balanserad mångfald i bostadsområden,  
men även till individens tillgång till boende efter sina behov och förutsättningar för att  
minimera utsatta områden och känslor av utanförskap. 
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Bostadsfrågan behandlas politiskt i form av en bostadsförsörjningsplan där integrations-
perspektivet behöver finnas med.  
 
Viktiga delar för en lyckad boendeintegrationen: 

 Tillgång till bostäder som människor har råd med. 
 Goda relationer med hyresvärdar, både privata och det kommunala bostadsbolaget. 
 Områden för nybyggnation. 
 Attraktionskraften i små orter och att det långsiktigt finns kommunikationer. 
 Nya bostäder integreras med befintliga bostäder. 
 Bostäder med olika standard. 

Social sammanhållning 

Integration berör alla som bor i ett samhälle och social sammanhållning innefattar både  
individens tillgång till sociala nätverk och relationer, såväl som samhällets öppenhet för 
minoriteter. 

En social sammanhållning förutsätter ett inkluderande förhållningssätt för alla medborgare.  

Viktiga delar är: 
 Mötesplatser för människor i olika åldrar 
 Föreningsliv och möjlighet till deltagande i olika aktiviteter och i hela kommunen. 
 Samverkan med frivilligorganisationer och civilsamhälle. 
 En aktiv fritid och möjlighet till aktiviteter, nöjen och kultur. 
 Arbete och studier och att det skapas former för vägen från studier till arbete. 
 Möjligheter att starta eget företag. 
 En väl utvecklad samhällsorientering i samverkan mellan verksamheter. 
 Inflyttarservice. 
 Skola och fritid som ger en möjlighet att nå alla. 
 Stärkt lokal utvecklingsstrategi med medborgardialog. 

 

Samverkan 
Lokalsamhällets engagemang i integrationsprocessen är avgörande för att uppnå strategins mål-
sättning.  
 
Kommunen ska samverka med ideella organisationer, förenings- och kulturlivet, näringslivet, 
myndigheter, andra kommuner och andra samhällsaktörer som kan bidra till en lyckad 
integration. 
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Ledning och organisation 
För att integrationsarbetet ska lyckas och bli väl förankrat i den övriga verksamheten så behövs  
en organisation med forum där personer möts och frågor diskuteras.  

Utvecklingsrådet är ett forum för information och dialog som omfattar områdena integration, 
arbetsmarknad, näringsliv/tillväxt, utbildning/kompetensförsörjning samt skola/kultur. Beslut  
fattas inom den ordinarie kommunala organisationen.  
 
Utvecklingsrådet ska ledas av ett kommunalråd och bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott, 
nämndernas presidium samt tjänstemän från kommunens övergripande ledningsgrupp. Beredning 
och framtagande av dagordning sker innan varje råd och externa/interna personer bjuds in efter 
behov, exempelvis arbetsförmedling, fackliga organisationer eller näringslivet.  
 
Operativa grupper med kommunala tjänstemän finns knutna till rådet och bjuds in efter behov. 
Medborgardialog sker genom Stärkt lokal utvecklingsstrategi (SLUS).  

Utvecklingsrådet sammanträder fyra gånger per år. 

 

Uppföljning 
Integrationsstrategin och aktiviteter som är knutna till den följs upp kontinuerligt på  
utvecklingsrådet.  

Målen följs upp genom att en årlig sammanställning av indikatorerna redovisas på  
utvecklingsrådet. 
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Vimmerby 

 
 
Remissvar              20170109 

 

 

Centerpartiet i Vimmerby kommun vill med detta 

svar lämna synpunkter på förslaget till 

Integrationsstrategi för Vimmerby Kommun. 
 

Vi är mycket glada att Socialnämnden tillsammans med andra 
kommunala förvaltningar har arbetat fram ett förslag på 

Integrationsstrategi. Vi hade naturligtvis allra helst sett även en bredare 
politisk beredning för att inkludera alla fullmäktiges partier djupare i frågorna 

kring integration, migration samt inkludering. Bredden ges visserligen 
utrymme för i och med remitteringen till partigrupperna men vi tror inte att det 

ger fullt ut lika bra förutsättningar för att bredda samsynen mellan partierna 
då det i första hand är genom diskussioner och samtal politiskt stöd skapas. Vi 

hoppas att alla fullmäktiges partier ändå ser vikten av att uttrycka sina åsikter 
genom egna remissvar. 

 

Överlag är strategidokumentet riktigt bra, kortfattat och i det mesta även 
lättillgängligt. 

 
Utan inbördes ordning vill vi framföra följande synpunkter samt 

förbättringsförslag: 
 

För att ge dokumentet en bredare prägel skulle vi gärna se att det kallas: 
Integrations- och Inkluderingsstrategi för Vimmerby Kommun”. 

 
En grupp som vi ytterligare skulle vilja lägga fokus på ur ett 

inkluderingsperspektiv är hemmasittarna, de som inte kommer till skolan. 
Finns det en möjlighet att få med det här tror vi att det kan tillföra en bredd 

och ytterligare tyngd till dokumentet. 
 

Om utvecklingsrådet är ett nytt råd som ska vara rådgivande så saknar vi 

detaljerna kring hur det strategiska rådet ska styras, ledas och finansieras. Vi 
kan inte tillsätta nya konstellationer utan att vara tydliga med tilldelning av 

resurser och vilka uppgifter som rådet har och vad de ska leverera. Risken blir 
då att det blir en samtalsklubb utan verkstad som vi kanske inte har råd med. 

Detta kanske inte behöver föras in i själva strategidokumentet men bör framgå 
av kompletterande beslutsunderlag. 

 
 

 



 

 
Vimmerby 

Sidan 3 

I stycket om Visionen är vi mycket positiva till den ton som slås an 

genom fokus på de viktigaste sakerna: Människor, inkludering samt 
tillvaratagande av kompetens.  

 
På samma sida i slutet av stycket om förhållningssätt och värderingar tror vi 

att textens genomslag skulle kunna förbättras med en mer ingående 
beskrivning av ”känsla av sammanhang (KASAM)” då innebörden av detta 

begrepp troligen inte är känd av en bredare allmänhet. 
 

Sidan 4 
När vi kommer till ”Målgrupper” är det positivt att man pratar om människor i 

stort utan att låsa fast sig vid enstaka grupper. Integration bör handla om just 
inkludering av alla människor såväl utrikes som inrikes födda i vår kommun. Vi 

noterar också att samma viktiga resonemang återkommer på fler ställen.  
 

Sidan 4 

Angående ”Delmålen” så anser vi att de bör kompletteras med ytterligare fyra 
punkter: 

 
3. Verka för en snabbare validering av kunskaper för alla med utländsk 

utbildning oavsett yrke eller inflyttningsskäl. 
 

4. Verka för en snabbare och tidigare språkinlärning för invånare med annat 
modersmål än svenska. 

 
5. Öka alla kommuninvånares känsla av sammanhang (KASAM). 

 
6. Öka förståelse samt kunskaper kring allas skyldigheter och rättigheter som 

medborgare i Sverige och invånare i Vimmerby Kommun. Utifrån hur det enligt 
svensk lagstiftning är tänkt att vårt land ska fungera. 

 

Avslutningsvis vill vi påpeka att diagrammet på sidan 7 bör bearbetas 
ytterligare så att det tydligare framgår vad som avses. I texten framgår 

visserligen vilka som tänks ingå i utvecklingsrådet, kanske bör det även 
framgå av diagrammet? 

Likaså en ökad tydlighet mellan Strategisk och Operativ nivå, vi har svårt att 
se att en styrgrupp i sig självt är rent operativ t.ex. 

 
Centerpartiet i Vimmerby 

 
Erik Paulsson, Oppositionssamordnare i Socialnämnden. 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-06-13 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 174 Dnr 2015/000485 109 

Motion om upprättande av integrationsstrategi 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet 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 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-25 KF § 24 
Arbetsutskottets beslut § 64 2016-05-02 
Arbetsutskottets beslut § 121 2017-05-16 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Eva Berglund (S) 
Marie Nicholson (M) 
___________________ 



 

 

Kommunstyrelsen 

Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-05-16 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 121 Dnr 2015/000485 109 

Motion om upprättande av integrationsstrategi 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 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. 

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 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-25 KF § 24 
Arbetsutskottets beslut § 64 2016-05-02 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Eva Berglund (S) 
Marie Nicholson (M) 
___________________ 
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Administrativa avdelningen 
Axel Stenbeck 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(1) 

Datum 
2017-05-15  

Referens 
Dnr 2015/000485/109  
Id 56769  
 

  
Arbetsutskottet 

Motion om upprättande av integrationsstrategi 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 
besvarad med hänvisning till nyligen framtagen integrationsstrategi. 
  

Ärendet 
Curt Tyrberg (C) har genom motion väckt frågan om tillsättande av en 
fullmäktigeberedning för upprättande av en integrationsstrategi. 
Eva Berglund (S) och Marie Nicholson (M) har lämnat in motion angående 
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 juni 2017. 

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 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-25 KF § 24 
Arbetsutskottets beslut § 64 2016-05-02 
  

Beslutet ska skickas till 
Socialnämnden 
Eva Berglund (S) 
Marie Nicholson (M) 
 

Axel Stenbeck 
Kommunsekreterare  
 
 
 



Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 

Sammanträdesdatum 66(70) 

2015-11-23 
Kommunfullmäktige 

Protokolljusterare 

KF§ 288 Dnr 2015/485 Kod 109 

Motion angående upprättande av en integrationsstrategi -för 
beredning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning av motionen 
Eva Berglund (S) och Marie Nieholson (M) har lämnat in motion angående 
upprättande av en integrationsstrategi. Det kan mycket väl komma att visa 
sig att Sverige just nu står inför den största utmaningen i modern tid. Under 
de kommande åren ska ett stort antal nya invånare kunna finna trygghet och 
försäljning i vårt land. Samtidigt ska vårt samhälle och våra välfärdssystem 
gynnas av en större och arbetsför befolkning. 

I Vimmerby kommun ligger integrationsarbetet under socialnämndens an
svarsområde. Det är dock en fråga för hela kommunen, för civilsamhäll e, 
näringsliv och får alla våra invånare. 

Eva Berglund (S) och Marie Nieholson (M) yrkar att fullmäktige ger social
nämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag på en integrationsstrategi samt att 
kostnaden för detta ryms inom ramen för socialnämndens budget. 

Ärendet 
Vid dagens sammanträde föreligger motion angående upprättande av en in
tegrationsstrategi. 

Beslutsunderlag 
Motion inlämnad av Eva Berglund (S) och Marie Nieholson (M), Id 49494. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 



2015 -11- 1 8 
Dn b( 
Id nr 

Motion till kommunfullmäktige i Vimmerby angående upprättande av en integrationsstrategi 

Det kan mycket väl komma att visa sig att Sverige just nu står inför den största utmaningen i modern 

tid. Under de kommande åren ska ett: stort antal nya invånare kunna finna trygghet och försörjning i 

vårt land. Samtidigt ska vårt samhälle och våra välfärdssystem gynnas av en större och arbetsför 

befolkning. Vägen dit är inte enkel och inte utstakad. Sällan har det varit så vikigt att gå in i 

framtiden med öppna ögon. 

l Vimmerby kommun har vi många fantastiska människor, föreningar och initiativ som alla arbetar 

för att hjälpa våra nya svenskar. Vi ha1r kommunförvaltningar som på olika sätt är involverade i 

integrationsarbetet. Vi saknar emellertid en gemensam integrationsstrategi som identifierar och 

fördelar fokusområden och vi saknar t:n plan för hur vårt arbete bäst ska möta framtidens 

utmaningar. En integrationsstrategi bör inkludera områden såsom utbilding, barnomsorg, bostad, 

folkhälsa, föreningsliv, social sammanhållning, samverkan mellan olika parter med flera. 

l Vimmerby kommun ligger integrationsarbetet under socialnämndens ansvarsområde. Det är dock 

en fråga för hela kommunen, för civils;amhälle, näringsliv och för alla våra invånare. Arbetet med en 

integrationsstrategi måste se både helheten och detaljerna. Frågan til lhör inte ett parti eller ens 

några få. Det är motionärernas önskan att alla politiker som önskar ska kunna delta i arbetet . 

Vi hemställer: 

att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag på en 

integrationsstrategi samt 

att kostnaden för detta ryms inom ramen för socialnämndens budget. 

Vimmerby 2015-11-08 

Marie Nieholson (m) 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-06-13 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 175 Dnr 2016/000072 109 

Motion om tillsättande av en fullmäktigeberedning för 
upprättande av en integrationsstrategi 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet 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 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-25 KF § 24 
Arbetsutskottets beslut § 64 2016-05-02 
Arbetsutskottets beslut § 122 2017-05-16 

Beslutet skickas till 
Curt Tyberg (C) 
Socialnämnden 
___________________ 



 

 

Kommunstyrelsen 

Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-05-16 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 122 Dnr 2016/000072 109 

Motion om tillsättande av en fullmäktigeberedning för 
upprättande av en integrationsstrategi 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 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. 

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 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-25 KF § 24 
Arbetsutskottets beslut § 64 2016-05-02 

Beslutet skickas till 
Curt Tyberg (C) 
Socialnämnden 
___________________ 
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Administrativa avdelningen 
Axel Stenbeck 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(2) 

Datum 
2017-05-15  

Referens 
Dnr 2016/000072/109  
Id 56759  
 

  
Arbetsutskottet 

Motion om tillsättande av en fullmäktigeberedning för 
upprättande av en integrationsstrategi  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 
besvarad med hänvisning till nyligen framtagen integrationsstrategi   

Ärendet 
Curt Tyrberg (C) har genom motion väckt frågan om tillsättande av en 
fullmäktigeberedning för upprättande av en integrationsstrategi. 
Eva Berglund (S) och Marie Nicholson (M) har lämnat in motion angående 
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 juni 2017. 

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 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-25 KF § 24 
Arbetsutskottets beslut § 64 2016-05-02 
 

Beslutet ska skickas till 
Curt Tyberg (C) 

Socialnämnden 

 

Axel Stenbeck 
Kommunsekreterare  
 
 



 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 
Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0  

 
 
 
 
 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 
  Sammanträdesdatum  13(28) 
  2016-03-21 
Kommunfullmäktige  
 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 
 
 
 
 
 
KF § 63  Dnr 2016/072 Kod 109 
 
Motion om tillsättande av en fullmäktigeberedning för upprät-
tande av integrationsstrategi 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen till kommunstyrel-
sen med motiveringen att båda motionerna om integrationsstrategi ska be-
handlas samtidigt. 
 
 
Sammanfattning av motionen 
Curt Tyrberg (C) har genom motion väckt frågan om tillsättande av en full-
mäktigeberedning för upprättande av en integrationsstrategi. Integrationspo-
litik och flyktingmottagande är en av de frågor som fått allt större uppmärk-
samhet och rönt allt större intresse både från allmänhet och politiker de se-
naste åren. Kommunfullmäktige är det organ som bäst representerar väljar-
nas röster och för att på bästa sätt ta tillvara på det engagemang som finns 
hos våra fritidspolitiker så är det av yttersta vikt att en framtida strategi för-
ankras så brett som möjligt.  
 
Curt Tyrberg (C) föreslår därför att kommunfullmäktige inrättar en bered-
ning som utarbetar ett förslag på en integrationsstrategi. Finansiering av det-
ta arbete görs genom ianspråktagande av de av regeringen extra tilldelade 
medel som kommit kommunen tillhanda för att hantera den rådande flyk-
tingsituationen.  
 
 
Ärende 
Vid KF 2015-11-23 § 288 väcktes en motion av Eva Berglund (S) och Marie 
Nicholson (M) att upprätta en integrationsstrategi. Arbetet att ta fram integ-
rationsstrategin är ålagt socialchef Anette Nilsson som har tillsatt en arbets-
grupp.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-12, KS § 18 att att remittera ärendet 
till socialnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut.  
 
Carolina Leijonram, kommunchef förtydligar kring den pågående integra-
tionsstrategin. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 
  Sammanträdesdatum  14(28) 
  2016-03-21 
Kommunfullmäktige  
 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
med motiveringen att kommunen redan arbetar med att ta fram en integra-
tionsstrategi.  
 
Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag 
 
 
Deltagande i debatt 
Erik Paulsson (C) 
Marie Nicholson (M) 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 
Sandor Högye (SD) 
Gudrun Brunegård (KD) 
Eva Berglund (S) 
 
 
Yrkanden 
Marie Nicholson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen. 
 
Gudrun Brunegård (KD) yrkar med instämmande av Erik Paulsson (C) åter-
remiss på motionen med motiveringen att båda motionerna om integrations-
strategi ska behandlas samtidigt.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger, varav ett återremissyrkande 
som ska avgöras först. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller återremit-
teras och finner 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 återremittera ärendet röstar nej. 
 
Omröstningen får utfallet 29 ja-röster och 18 nej-röster. För återremiss krävs 
att en tredjedel röstar för återremiss. Vid dagens sammanträde var 47 närva-
rande vilket innebär att det krävs minst 16 som röstar nej för att det ska bli 
återremiss. 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 
  Sammanträdesdatum  15(28) 
  2016-03-21 
Kommunfullmäktige  
 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 
Ordföranden finner således att kommunfullmäktige beslutat att återremittera 
motionen med motiveringen att båda motionerna om integrationsstrategi ska 
behandlas samtidigt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion inlämnad av Curt Tyrberg (C), Id 50228. 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-25 KF § 24 
Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck. Motion om tillsättande av en integrations-
strategi, 2016-02-10, Id 50359 
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-16, KS § 75. 
 
____ 
         Bilaga 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Administratör Liselott Frejd (register över uppdrag till KS) 
 



2016-01-25 

VIMMERBY KOMMUN 
Komn:unstyrelseförvaltningen 

Admm1strat1va avdelningen 

Motion om tillsättande av en fullmäktigeberedning för upprättande av en 
integrationsstrategi 

Integrationspolitik och flyktingmottagande är en av de frågor som fått allt större 
uppmärksamhet och rönt allt större intresse både från allmänhet och politiker de 
senaste åren. 

Utan att värdera huruvida frågan skötts tillräckligt väl tidigare kan vi ändå 
konstatera att givet de utmaningar vi har fått, och kan komma att få framöver, så 
behöver denna fråga lyftas fram och diskuteras brett utan politiska låsningar. 

Det är naturligtvis mycket lovvärt om det t.ex. upprättas en integrationsstrategi 
genom socialnämnden där även andra politiker än de som redan har platser i 
nämnden tillåts delta i arbetet. Men ett ännu bättre initiativ vore att inrätta en 
fullmäktigeberedning för framtagande av en integrationsstrategi för Vimmerby 
Kommun. 

Vimmerby kommunfullmäktige är det organ som bäst representerar väljamas 
röst~r och för att på bästa sätt ta till vara på det engagemang som finns hos våra 
fritidspolitiker så är det av yttersta vikt att en framtida strategi förankras så brett 
som möjligt. 

Vi föreslår därför: 

att kommunfullmäktige inrättar en beredning som utarbetar ett förslag på en 
integrationsstrategi. 

att finansieringen av detta arbete görs genom ianspråktagande av de av 
regeringen extra tilldelade medel som kommit kommunen tillhanda för att 
hantera den rådande flyktingsituationen. 

Curt Tyrberg -fullmäktigeledamot 
Centerpartiet i Vimmerby 

CENTERPARTIET 
i Vimmerby kommun 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 210 Dnr 2017/000298 109 

Motion om att inte ta emot nyanlända 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Anneli Jakobsson 
(SD) om att inte ta emot nyanlända. Av motionen framgår 
sammanfattningsvis 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.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 56960 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29 § 118 
Arbetsutskottets beslut 2017-06-27 § 182 

Beslutet skickas till 
Anneli Jakobsson 

___________________ 



 

 

 

Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-06-27 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 182 Dnr 2017/000298 109 

Motion om att inte ta emot nyanlända 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  
 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Anneli Jakobsson 
(SD) om att inte ta emot nyanlända. Av motionen framgår 
sammanfattningsvis 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.  

Förslag till beslut 
Helen Nilsson (S) yrkar avslag till motionen.  

Beslutsunderlag 
Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 56960 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29 § 118 

Beslutet skickas till 
Anneli Jakobsson 
 

___________________ 
 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-05-29 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KF § 118 Dnr 2017/000298  Kod 109 

Motion om att inte ta emot nyanlända 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 inte ta emot nyanlända. Av motionen framgår 
sammanfattningsvis 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.  

 
Beslutsunderlag 
Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 56960  
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen      
 
______________________________________ 
 



VIMMERBY KOMMUN 
Komn:u~styrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen 

2017 '-05- 2 6 
Dn r 

Id nr 

Vimmerby 26/5-17 

Motion om att inte ta emot nyanlända 

En kommuns uppgift är att skapa välfärd för de människor som bor i kommunen. l plan och bygglagen, 1 
Kap, l § anges också att kommunen ska arbeta 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 för kommunens ekonomi och socialnämnden i Vimmerby kommun befinner sig just nu i 
en mycket ansträngd ekonomisk situation. Nu har/ska bidraget som betalas ut till kommunen även 
minska från oss skattebetalare, dessutom är det bostadsbrist och platsbrist i förskolan. Vimmerby 
kommun har heller inte råd att ge våra gamla halkskydd på vintern och då ter det sig märkligt att man 
plötsligt har råd att ta emot nyanlända som eventuellt måste nyttja välfärden genom försörjningsstöd. Vi 
måste värna om det kommunala självstyret och säga nej till ytterligare invandring. Mot bakgrund av 
ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta 

Att inte ta emot asylsökande, ensamkommande och nyanlända som anvisas till kommunen 

Sverigedemokraterna/ ~n~li Jakobs,?on 
w~u, -?~~ 

Jimmy Rödin 

Sandar Högye 

Kerstin Högye 

Kjell Jakobsson 

D··plan r 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 
Sammanträdesdatum 
2017-06-13 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 178 Dnr 2016/000482 109 

Motion Begränsning av rese- och väntetid vid 
skolskjuts 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Reservationer/Protokollsanteckning 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.     

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.  

Joakim Svensson, trafikadministratör, redogör i ärendet.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 
Sammanträdesdatum 
2017-06-13 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att motionens beslutformuleringar 
separeras i beslutet samt bifall till båda att-satserna. 
 
Tomas Peterson (M) yrkar, med instämmande av Magnus Gustavsson (M) 
avslag till motionen. 
.  

Beslutsgång 
Ordförande beviljar Ingela Nachtweijs (C) yrkande att motionens 
beslutsformuleringar behandlas separat i beslutet.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår den första att-satsen till 
förmån för arbetsutskottets förslag. 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) begär votering. 
Ordförande finner efter votering att kommunstyrelsen avslår den första att-
satsen till förmån för arbetsutskottets förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår den andra att-satsen till 
förmån för arbetsutskottets förslag.       

Omröstningsresultat 
Ja står för: Bifall till arbetsutskottets förslag (avslag till motionen). 

Nej står för: Bifall till Ingela Nilsson Nachtweijs (C) förslag (bifall till 
motionens första att-sats). 

Ledamot   Ja Nej Avstår 

Helen Nilsson (S)  Ja 

Magnus Gustavsson (M)  Ja 

Claes Wetterström (M)  Ja 

Lis-Astrid Andersson (S)  Ja 

Eva Berglund (S)  Ja 

Peter Fjällgård (V)   Nej 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  Nej 

Erik Paulsson (C)   Nej 

Tomas Peterson (M)  Ja 

   6 3 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Joakim Svensson, trafikadministratör 2017-03-17 Id 55900 
Riktlinjer för skolskjuts i Vimmerby kommun, Id 52625 



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(3) 
Sammanträdesdatum 
2017-06-13 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Motion inlämnad av Anna Svensson (C), Id 53029. 
Kommunfullmäktiges beslut KF § 204 2016-09-26 
Arbetsutskottets beslut § 152 2017-05-23 

Beslutet skickas till 
Anna Svensson 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
 

___________________ 
 



 

 

Kommunstyrelsen 

Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-05-23 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 152 Dnr 2016/000482 109 

Motion Begränsning av rese- och väntetid vid 
skolskjuts 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Arbetsutskottet beslutar att samhällsbyggnadsavdelningen bereder ärendet 
ytterligare inför kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni.  
  

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 och 
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.  
 
Joakim Svensson, trafikadministratör, redogör i ärendet. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   
 



 

 

Kommunstyrelsen 

Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-05-23 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ingela Nilsson Nachweij (C) yrkar återremiss med motiveringen att ärendet 
behöver beredas ytterligare utifrån en ambitionsnivå att kunna sänka 
restiden. 
 
Tomas Peterson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag men att 
samhällsbyggnadsavdelningen ser närmare på ärendet utifrån Nilsson 
Nachtweijs kommentarer.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet 
bifaller föreliggande förslag med Tomas Petersons (M) tilläggsyrkande.      

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 

Beslutet skickas till 
Anna Svensson 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 

___________________ 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Joakim Svensson 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(5) 

Datum 

2017-03-17  
Referens 

Dnr 2016/000482/109  

Id 55900  

 

  
 
Kommunfullmäktige 
 
 

 

Motion Begränsning av rese- och väntetid vid skolskjuts 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   

 

Sammanfattning av ärendet 

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.  
 
Några av de förbättringar som skulle kunna genomföras är: 
 
-Skolskjutsar kan köras i olika turordningar vid olika tider eller olika dagar. De 
som stiger på först vid en tur är de som lämnas först en annan tur. 

-Skolans tider kan samordnas för att optimera skolskjutstiderna. 

-Fler skolskjutsturer kan anordnas, t ex genom alternativa skolskjutsformer som 
föräldrakooperativ eller kostnadsersättning. 

Anna Svensson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att begränsning av 
rese- och väntetid inför i Vimmerby kommuns riktlinjer för skolskjuts och 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.  
 

Ärende 

Bakgrund 
I kommunens skolskjutsriktlinjer, antagna av Kommunfullmäktige 2013-12-16, 
regleras bland annat väntetider i anslutning till skolskjuts.  

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Joakim Svensson 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
2(5) 

Datum 
2017-03-13  

Referens 
VIMKS 2016/000482109  
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Regelverket tillåter maximalt två timmars sammanlagd väntan före och efter 
skolskjutsen per dag. Dessutom finns en begränsning på maximalt 5 timmars 
väntan totalt per vecka. Gällande skolskjutsregler reglerar ej elevers restid med 
skolskjutsen, utan endast hur långa väntetider som tillåts. 

Vid skolskjutsplaneringen efterstävas att minimera väntetider. Inför varje läsår 
samråds med rektorer och områdeschefer för att anpassa skolskjutstider och 
schemaramar efter varandra. 

Ett mål vid skolskjutsplaneringen är att i så stor omfattning som möjligt samordna 
skolornas skolskjutsar med varandra. Detta medför exempelvis att morgonturer 
planeras så att både låg- mellan- och högstadieelever åker med samma skjuts. 
Efter att låg- och mellanstadieeleverna kommit till respektive skola fortsätter 
skolskjutsen med högstadieelever till Vimmerby, eller så utnyttjas fordonet till 
skolskjuts till andra skolor.  

På eftermiddagen anordnas i de flesta fall skolskjutsar vid två tillfällen per skola. 
(låg och mellan stadium) samt en tur för högstadiet.  Även på eftermiddagen 
förekommer att elever från flera skolor och stadier åker med samma skjuts. 

Totalt används i dag 16 fordon i skolskjutstrafiken. Från och med sommaren 2017 
minskas antalet fordon till 14 som en följd av den upphandling som genomförts 
av Kalmar Läns Trafik.  

 

Restider 

Vimmerby kommun har ca 490 grundskoleelever som åker skolskjuts. 
Skolskjutsen sker antingen med upphandlade fordon, eller med buss i linjetrafik.  
Av dessa 490 elever har 12 elever en restid som överstiger det i motionen 
föreslagna restidsförslagen någon eller några dagar per vecka. 

Samtliga 12 elever går på låg- eller mellanstadium. Inga av eleverna med restid 
över 120 minuter har denna långa restid mer än maximalt två dagar per vecka. 
Åtta av eleverna har res- och väntetider som överstiger 120 minuter endast en dag 
per vecka.  

Utöver dessa finns även 4 elever med växelvis boende, som har långa 
res/väntetider vissa dagar/veckor. Eleverna med växelvis boende exkluderas i 
denna undersökning, då de har långa res/väntetider utifrån hur föräldrarna valt att 
bosätta sig.  

Av de skolskjutsberättigade eleverna har det stora flertalet väsentligt kortare 
restider. De flesta elever har en res-/väntetid på maximalt 20-40 minuter per resa.  

I vissa fall körs turer i omvänd ordning vissa dagar. Detta medför att restiden blir 
eleverna får längre restid vissa dagar och kortare restid andra dagar. På de flesta 
skolskjutsturer skulle det dock innebära längre restider för fler elever om turen 
körs i annan ordning. Vid turläggningen måste även tas hänsyn till fordonets hela 
köruppdrag. I vilken ordning hållplatserna på en skolskjutstur trafikeras kan i 
vissa fall bero på var efterföljande köruppdrag ska utföras.   

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Väntetider 

Inför varje läsår bestäms ramtider för skolskjutsarna i samråd med skolorna.  
Utifrån ramtiderna planeras skolskjutsarna på ett så optimalt sätt som möjligt med 
hänsyn till ekonomi, res- och väntetider. I vissa lägen är väntetider ofrånkomliga, 
men i de flesta fall körs skolskjutsen 5-10 minuter efter den satta ramtiden.  

Längre väntetider uppkommer då flera skolors skjutsar måste samköras, eller då 
skolorna låter barnen sluta före de fastställda ramtiderna. Oftast sker dessa 
schemaförändringar utan gatukontorets kännedom.  

 

 

Effekter av begränsade res- och väntetider. 

Av de 12 elever medlånga res/väntetider skulle det i några fall gå att minska 
väntetiderna genom anpassning av skolans schemaramar. Även för 
högstadieelever skulle det gå att minska väntetider genom att exempelvis undvika 
att lägga håltimmar först eller sist på dagen.  

Även om det skulle finnas önskemål om fler skolskjutsturer i anslutning till 
elevernas sluttider, finns det begränsade möjligheter att anordna skolskjuts 
utanför de tider som bestämts i ramtiderna.  Förutom ökade kostnader, kan det 
även vara svårt att ordna skjutsar rent praktiskt, då antalet fordon som finns 
tillgängliga är begränsat. 

För att göra en fullständig ekonomisk analys av förslaget om begränsade 
res/väntetider skulle krävas en komplett skolskjutsplanering utifrån de givna 
förutsättningarna.  Samhällsbyggnadsavdelningen saknar i dag resurser att 
genomföra en dylik planering.  

Dock kan konstateras att enbart anordna skjutsar för att för korta restiderna för de 
4 låg- och mellanstadieelever som i dag har längre restid än en timma på 
morgonen skulle kosta ca 140 tkr om det hade varit möjligt att genomföra 
transporterna med befintliga fordon. I dagsläget saknas fordonsresurser för att 
göra en sådan förändring, varför kostnaden skulle bli betydligt högre.   

Uppskattningsvis skulle en regeländring medföra ökade kostnader på 
uppskattningsvis minst 500 tkr för de 12 barn med långa restider om det samtidigt 
inte skulle innebära försämringar för övriga elever. Beloppet inkluderar inte 
res/väntetidsbegränsningar för elever med delad vårdnad. 

 

 

Res- och väntetider i andra kommuner. 

I närliggande kommuner gäller olika regler för väntetider och restider. De flesta 
kommuner har regelverk som begränsar väntetider, och i Västervik har även 
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regler för elevernas restid i sitt skolskjutsreglemente. Kinda kommun har i sina 
skolskjutsregler en rekommendation om att res- och väntetid inte bör överstiga 60 
minuter per resa. 

Flera kommuner har ingen begränsning av restid i sina regelverk med motivering 
att restiden beror på avståndet mellan hemmet och skolan. 

 

Kommun max Väntetid/min 

maximal 

restid 

min anm 

Vimmerby 
180/dag eller 
300/vecka 

  
Västervik 40/resa 60/resa 

ingen avresa före 07:00 
på morgonen 

Hultsfred 45/resa 
  

Högsby 30/resa 
 

väntetiden inkl. 
bytestider 

Oskarshamn 30/resa 
  Mönsterås 90/dag 
  Kalmar 30 morgon/ 20 kväll 

 Nybro 45/dag 
  Emmaboda 30/resa 
  Torsås 40/resa 
  Mörbylånga ej reglerat 
  Borgholm ej reglerat 
  

    Eksjö ej reglerat mål max 60 

Kinda 
  

efterstävar maximal res- 
och väntetid 60 min. 

 

 

Alternativa skolskjutsformer 

Nuvarande skolskjutsregler ger möjlighet att i undantagsfall bevilja ekonomisk 
ersättning till självskjuts i stället för anordnad skolskjuts.  Denna möjlighet är 
dock inget tillämpas i dag, utan skjuts anordnas till alla elever som är i behov av 
skolskjuts och som är berättigade till skjuts. 

I de fall som överenskommelse om ekonomisk ersättning i stället för skolskjuts 
gjorts skulle det ha varit förenat med stora svårigheter för kommunen att anordna 
skolskjuts. I de fall kommunen erbjuder ekonomisk ersättning i stället för 
skolskjuts ska ersättningens storlek ställas i jämförelse med kommunens kostnad 
för att anordna skolskjuts. I de flesta fall är kommunens merkostnad för att 
anordna skjuts för en enskild elev relativt liten, varför det sällan är aktuellt med 
ersättning för självskjuts. 
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Det finns möjlighet att anordna skolskjuts genom föräldrakooperativ, men detta 
bör då ske genom att ett föräldrakooperativ att lägga anbud på skolskjutsar vid 
kommunens skolskjutsupphandling. Vid skolskjutsning genom för 
föräldrakooperativ måste ställas samma krav på exempelvis tillstånd för 
yrkesmässig trafik, som vid annan upphandlad skolskjuts.  

Det har inte gått att hitta något exempel där skolskjutsning till kommunal skola 
sker genom föräldrakooperativ.   

 

Bedömning 

En begränsning av den sammanlagda res- och väntetiden skulle medföra 
förbättrade skolskjutsförutsättningar för ett fåtal elever. Kostnaden för dessa 
elever skulle bli förhållandevis hög i förhållande till den tidsmässiga vinsten.   

Samhällsbyggnadsavdelningen uppskattar att kommunens merkostnad vid 
begränsade res- och väntetider till minst. 500 tkr, sannolikt väsentligt mer. För att 
kunna göra en detaljerad beräkning av kostnadsökningen vid en regeländring 
skulle frågan behöva utredas ytterligare. Samhällsbyggnadsavdelningen saknar 
möjlighet att genomföra en mer djupgående analys, utan ett sådant uppdrag bör 
utföras av extern konsult. 

Med utgångspunkt från ovanstående görs bedömningen att motionen bör avslås, 
då de ekonomiska medel som skulle krävas för att genomföra en regeländring 
saknas.   

Dock kan finnas anledning att fördjupa samarbetet mellan skolan och 
samhällsbyggnadsavdelningen i syfte att minska skolbarnens väntetider. 

 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för skolskjuts i Vimmerby kommun, Dnr 2013/191/623, Id 52625 

 

Beslutet ska skickas till 
Anna Svensson 

 

 

 

Joakim Svensson 
Trafikadministratör  
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Motion till Vimmerby kommunfullmäktige     20160915 
 
Begränsning av rese- och väntetid vid skolskjuts 
 
För att orka med skola och fritidsaktiviteter är det viktigt för barn och unga på landsbygden 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 tid för läxläsning och sociala aktiviteter. 
 
Tiden till och från skolan består för barn med skolskjuts av två delar: restid och väntetid. 
I dag finns enbart riktlinjer för väntetid för skolskjutsar i Vimmerby kommun, trots att restiden i många fall 
är än viktigare. Barnens trygghet och aktiviteter faller under väntetiden på skolans ansvar, och kan tex 
utgöras av läxläsning eller lek med kamrater. Orimligt långa restider på krokiga och mörka vägar är enbart 
tröttande. 
 
I många kommuner finns riktlinjer för både väntetider och restider inskrivna i skolskjutsreglementen, och 
jag anser att motsvarande även bör finnas i Vimmerby. 
 
Ett förtydligande av riktlinjerna innebär att skolskjutsarna optimeras utifrån såväl restid som väntetid, 
därigenom kan man uppnå bättre förutsättningar för de skolskjutsberättigade barn som i dag har längst 
restid i kommunen. Stärkta riktlinjer innebär också en tydlighet för barnfamiljer på landsbygden. 
 
Några av de förbättringar som skulle kunna genomföras är: 
 

- Skolskjutsar kan köras i olika turordning vid olika tider eller på olika dagar. De som stiger på först 
vid en tur är de som lämnas först en annan tur. 

- Skolans tider kan samordnas för att optimera skolskjutstiderna. 
- Fler skolskjutsturer kan anordnas, t ex genom alternativa skolskjutsformer som föräldrakooperativ 

eller kostnadsersättning. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 

- att begränsning av rese- och väntetid införs i Vimmerby kommuns riktlinjer för skolskjuts. 
- att rese- och väntetiden för Vimmerby kommuns skolskjutsar begränsas till 120 minuter per dag för 

låg- och mellanstadie- elever och 160 minuter per dag för högstadieelever. 
 
 

______________________________ 
Anna Svensson, Centerpartiet i Vimmerby 
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§ 209 Dnr 2017/000237 109 

Motion - Renovering av idrottshallen 
Kommunstyrelsens 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.  
 

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.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till att ett arbete med att se över samtliga kommunala 
idrottsanläggningar redan initierats av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Ingela Nilsson Nactweij (C), med instämmande av Ola Gustafsson (KD), 
yrkar bifall till motionen.  
Tomas Peterson (M) yrkar avslag till motionen.  
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Beslutsgång 
Två förslag föreligger. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen avslår motionen. Nilsson Nachtweij (C) begär votering. 
Ordförande finner, efter votering, att kommunstyrelsen avslår motionen. 

Omröstningsresultat 
Ja står för avslag till motionen 
Nej står för bifall till motionen 

Helen Nilsson (S)  Ja 
Magnus Gustafsson  Ja 
Claes Wetterström  Ja 
Kenneth Björklund  Ja 
Eva Berglund  Ja 
Ola Gustafsson  Nej 
Ingela Nilsson Nachtweij  Nej 
Erik Paulsson  Nej 
Tomas Peterson  Ja 

Antal Ja 6 
Antal Nej 3  

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 

Beslutet skickas till 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 
Utvecklingsavdelningen 
 

___________________ 
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§ 198 Dnr 2017/000237 109 

Motion - Renovering av idrottshallen 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till att ett arbete med att se över samtliga kommunala 
idrottsanläggningar redan initierats av kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 

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.   
 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till att ett arbete med att se över samtliga kommunala 
idrottsanläggningar redan initierats av kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Tomas Peterson (M) yrkar avslag till motionen. 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till motionen med motiveringen att 
det finns akuta problem som innebär skaderisk.  
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Beslutsgång 
Två förslag föreligger. Ordförande ställer förslaget mot varandra och finner 
att arbetsutskottet bifaller Petersons (M) yrkande.      

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 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Ingela Nilsson Nachtweij 
 
 

___________________ 

 



 
 
Utvecklingsavdelningen  

Kommunstyrelseförvaltningen  

Mirja Holgersson  

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(2) 

Datum 

2017-08-07  
Referens 

2017/237/009 
 Id 

57746 
 

 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

 
 

Motion – Renovering av idrottshallen  

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.  

 

Sammanfattning av ärendet 
En motion är inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C) angående 
renovering av idrottshallen i Vimmerby.  
Ingela Nilsson Nachtweij (C) skriver bland annat att det under många 
år har diskuterats att det finns ett behov av en renovering av 
idrottshallen som byggdes år 1968. Det behöver nytt golv och ny 
skiljevägg som delar A-hallen så att listen i golvet kan tas bort. Det är 
nödvändigt att göra detta för att minska skaderisken. Exempelvis 
Riksidrottsförbundet är en organisation som kan hjälpa till vid 
upprustning av idrottsanläggningar och föreningsutveckling. De har 
ett stöd till anläggningar. Det finns även andra externa aktörer som 
skulle kunna samverka för att få till en renovering. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar 
att kommunen utreder möjligheten att renovera idrottshallen enligt 
ovan i samverkan med exempelvis Riksidrottsförbundet. 

Renovering utav idrottshallen har diskuterats vid flertalet tillfällen de 
senaste åren. Förslag och åtgärder har presenterats men inte 
genomförts.  

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.   

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

Kommunstyrelsen arbetsutskotts beslut § 145 2017-05-23 

 

Beslutet ska skickas till 
Utvecklingsavdelningen 

Ingela Nilsson Nachtweij 

 

 

Mirja Holgersson 
Fritidssamordnare   
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KF § 88 Dnr 2017/000237  Kod 109 

Motion - Renovering av idrottshallen 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  
 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Ingela Nilsson 
Nachtweij (C) angående renovering av idrottshallen i Vimmerby för 
beredning. 
 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) skriver bland annat att det under många år har 
diskuterats att det finns ett behov av en renovering av idrottshallen som 
byggdes år 1968. Det behöver nytt golv och ny skiljevägg som delar A-
hallen så att listen i golvet kan tas bort. Det är nödvändigt att göra detta för 
att minska skaderisken. Exempelvis Riksidrottsförbundet är en organisation 
som kan hjälpa till vid upprustning av idrottsanläggningar och 
föreningsutveckling. De har ett stöd till anläggningar. Det finns även andra 
externa aktörer som skulle kunna samverka för att få till en renovering. 
 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunen utreder möjligheten att renovera idrottshallen enligt ovan i 
samverkan med exempelvis Riksidrottsförbundet. 
 
 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen      
 
______________________________________ 
 



VIMMERBY I<.OMMUN 
Kommunstyrelscförvaltn<ngen 

Admmistrallva avdeln<ngen 

2017 -04- 2 1 
0"'rl Of} f ,x T t l.) "'·'f O q_ 
Id nr 

Motion till Vimmerby kommunfu llmäktige 

Renovering av Idrottshallen 

NiRODLAD 
POliTIK 

CENTERPARTIET 

20170421 

Det har under många år diskuterats ett behov av en renovering av Idrottshallen som byggdes 1968. 

Det behövs nytt golv och ny skiljevägg som delar A-hallen så att listen i golvet kan tas bort. Det är 
nödvändigt att göra detta för att bland annat minska skaderisken då det finns skruvar som sticker upp och 
som ökar skaderisken för de som idrottar här. 

Det finns även ledstänger som är olämpligt placerade för utövare av innebandy och futsal mm. Ungdomar 
som deltagit i dialogsamtalen med kommunstyrelsen har vid flera års samtal återkommande uttryckt ett 
tydligt behov av denna upprustning. 

Exempelvis Riksidrottsförbundet är en organisation som kan hjälpa till vid upprustning av 
idrottsanläggningar och föreningsutveckling mm. De har ett stöd till anläggningar. Det finns även andra 
externa aktörer som skulle kunna samverka för att få til l en renovering. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

att kommunen utreder möjligheten att renovera idrottshallen enligt ovan i samverkan med 
exempelvis Riksidrottsförbundet 

Centerpartiet i Vimmerby 
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§ 207 Dnr 2016/000646 109 

Motion om breddad delaktighet i budgetprocessen 
Kommunstyrelsens 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.  

Reservationer 
Ola Gustafsson (KD), Erik Paulsson (C) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 

Protokollsanteckning 
Ola Gustafsson (KD), Erik Paulsson (C) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) 
lämnar in följande protokollsanteckning:  
Då det inte uttryckligen ingår i organisationsberedningens uppdrag att ge ett 
förslag till hur en framtida budgetberedning ska vara utformad anser jag att 
majoritetens avslagsyrkande baseras på felaktiga grunder.  
 
Frågan om en budgetberedning med en så bred uppslutning som möjligt 
redan i arbetet med 2019 års budget är också av största vikt då det är oklart 
vilka partier som bildar majoritet efter valet 2018. 

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. 
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Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni att återremittera motionen till 
kommunstyrelsen för att formulera en tydligare skrivning kring uppdraget 
till organisationsberedningen vad gäller budgetberedning. 
 
Vid dagens kommunstyrelsesammanträde föreligger kommunstyrelsens 
förslag från maj månad. 

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. 
 
Tomas Peterson (M) yrkar avslag till motionen. 
Ola Gustafsson (KD) yrkar, med instämmande av Ingela Nilsson Nachtweij 
(C) bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Två förslag föreligger. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen avslår motionen.      

Beslutsunderlag 
Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD) m fl, Id 54413 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, KF § 298  
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 

Beslutet skickas till 
Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD)  
 

___________________ 
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§ 143 Dnr 2016/000646  Kod 109 

Motion om breddad delaktighet i budgetprocessen 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besluta att återremittera motionen till kommunstyrelsen 
för att formulera en tydligare skrivning kring uppdraget till organisations-
beredningen vad gäller budgetberedning. 

 
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. 
 
Kristdemokraterna anser därför att det skulle vara av stort värde att alla 
partier som är representerade i fullmäktige får vara delaktiga i 
budgetprocessen. Förslagsvis skulle en representant per parti som saknar 
ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott får delta vid 
budgetberedningen. Det skulle bredda delaktigheten och stimulera till ökat 
ekonomiskt ansvarstagande. 
 
Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 
yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ta fram ett regelverk för att bereda 
möjlighet för partier som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott att bli delaktiga i budgetberedningen. 
 
Under våren har förslag om en tillfällig fullmäktigeberedning för den 
politiska organisationen i Vimmerby kommun efter valen 2018 tagits fram. 
Vid fullmäktiges sammanträde 2017-04-24 inrättades 
fullmäktigeberedningen som kallas organisationsberedningen.  
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Varje parti som finns representerat i fullmäktige har lämnats möjlighet att 
delta i organisationsberedningen och varje parti är nu också representerade i 
organisationsberedningen. 
 
Organisationsberedningens uppdrag är bland annat att göra en översyn av om 
utskott till styrelsen och nämnder ska finnas och i så fall vilka.  
 
Förslag ska lämnas om vilka nämnder och andra politiska organ som ska ha 
utskott och hur stora utskotten ska vara från och med mandatperioden 2019-
2022.  
 
Det ligger härigenom ett uppdrag på organisationsberedningen att titta på hur 
arbetsutskottet eller andra utskott ska vara sammansatta.  
 
Förslaget från kanslijurist Therese Jigsved är att 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. 
 
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) 
Helen Nilsson (S) 
Gudrun Brunegård (KD) 
Peter Högberg (S) 
Tomas Peterson (M) 
 
 
Yrkanden 
Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar med instämmande av Gudrun Brunegård 
(KD) återremiss för att formulera en tydligare skrivning kring uppdraget till 
organisationsberedningen vad gäller budgetberedning. 
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Tomas Peterson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att tre förslag föreligger, varav ett återremissyrkande 
som ska avgöras först. Ordföranden frågor om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 
 
Den som bifaller att ärendet ska avgöras idag röstar ja. 
 
Den som bifaller att ärendet ska återremitteras röstar nej. 
 
Omröstning får resultatet 30 ja-röster och 16 nej-röster. För beslut om 
återremiss krävs minst en tredjedel av rösterna och det är 16 röster. 
Ordföranden finner därför att fullmäktige beslutar att återremittera ärendet i 
enlighet med Ingela Nilsson Nachtweijs (C) återremissyrkande. 
 

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

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, KF § 298  

Tjänsteskrivelse Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-26 Id 56459 

Arbetsutskottets beslut § 150 2017-05-23 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 147  Bilaga 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

___________________ 
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§ 147 Dnr 2016/000646 109 

Motion om breddad delaktighet i budgetprocessen 
Kommunstyrelsens 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.  
 

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. 
 
Kristdemokraterna anser därför att det skulle vara av stort värde att alla 
partier som är representerade i fullmäktige får vara delaktiga i 
budgetprocessen. Förslagsvis skulle en representant per parti som saknar 
ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott får delta vid 
budgetberedningen. Det skulle bredda delaktigheten och stimulera till ökat 
ekonomiskt ansvarstagande. 
 
Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 
yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ta fram ett regelverk för att bereda 
möjlighet för partier som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott att bli delaktiga i budgetberedningen. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger motionen för beredning.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet 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.  
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Beslutsunderlag 
Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD) m fl, Id 54413 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, KF § 298  
Tjänsteskrivelse Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-26 Id 56459 
Arbetsutskottets beslut § 150 2017-05-23 

Beslutet skickas till 
Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD)  
 

___________________ 
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Administrativa avdelningen 
Therese Jigsved 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(2) 

Datum 
2017-04-26  

Referens 
Dnr 2016/000646/109  
Id 56459  
 

  
Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse om motion om breddad delaktighet i 
budgetprocessen 

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. 

   

Sammanfattning av motionen 
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. 
 
Kristdemokraterna anser därför att det skulle vara av stort värde att alla partier 
som är representerade i fullmäktige får vara delaktiga i budgetprocessen. 
Förslagsvis skulle en representant per parti som saknar ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott får delta vid budgetberedningen. Det skulle 
bredda delaktigheten och stimulera till ökat ekonomiskt ansvarstagande. 
 
Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson (KD) 
yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ta fram ett regelverk för att bereda 
möjlighet för partier som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott att bli delaktiga i budgetberedningen. 
  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Under våren har förslag om en tillfällig fullmäktigeberedning för den politiska 
organisationen i Vimmerby kommun efter valen 2018 tagits fram. Vid 
fullmäktiges sammanträde 2017-04-24 inrättades fullmäktigeberedningen som 
kallas organisationsberedningen. Varje parti som finns representerat i fullmäktige 
har lämnats möjlighet att delta i organisationsberedningen och varje parti är nu 
också representerade i organisationsberedningen. 

Organisationsberedningens uppdrag är bland annat att göra en översyn av om 
utskott till styrelsen och nämnder ska finnas och i så fall vilka.  
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Therese Jigsved 
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Förslag ska lämnas om vilka nämnder och andra politiska organ som ska ha 
utskott och hur stora utskotten ska vara från och med mandatperioden 2019-2022.  

Det ligger härigenom ett uppdrag på organisationsberedningen att titta på hur 
arbetsutskottet eller andra utskott ska vara sammansatta.  

 

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

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, KF § 298  

 

Beslutet ska skickas till 
Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson (KD)  

 

Therese Jigsved 
Kanslijurist  
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Kommunfullmäktige 
Vimmerby kommun 

Motion 

Kristdemokraterna 

VIMMERBY KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2016 -12- 1;2 
Dnf:201~!6YG lD-plroq 
Id nr 

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 som förtroendeval sitter i majoritet eller opposition är det av största vikt 
att vara väl insatt i de ekonomiska förutsättningarna, för att kunna fatta kloka beslut, med 
gott förvaltarskap. Varje generation bör ju ta ansvar för och bära de utgifter man själv 
förorsakar. 

Kristdemokraterna anser därför att det skulle vara av stort värde att alla partier, som är 
representerade i kommunfullmäktige, f'ar vara delaktiga under budgetprocessen. Förslagsvis 
skulle en representant per parti som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott få delta vid budgetberedningen. Det skulle bredda delaktigheten och stimulera 
till ökat ekonomiskt ansvarstagande. 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

Att ta fram ett regelverk för att bereda möjlighet för partier, som salmar ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, att bli delaktiga i 
budgetberedningen. 

Vimmerby den 8 december 2016 

~/?~. Ut'q 0_,xz 
Ola Gustafsson 
Gruppledare, ersättare i kommunfullmäktige 

~~ 
Torbjörn Sandberg 
Ledamot i kommunfullmäktige 

c~CJ;nt~ -··· 
Gudrun Brunegård -

CZ:&llin~tige 

Thomas Karlsson 
Ersättare i kommunfullmäktige 



Ärende 

23
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§ 208 Dnr 2017/000150 109 

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

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna (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 
högstadie-skolorna 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.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 
kommunfullmäktige besluta, att motionen anses vara besvarad genom det 
arbete som redan görs inom skolorna i Vimmerby.  

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 

Beslutet skickas till 
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Sandor Högye, Kerstin Högye, Jimmy Rödin, Anneli Jakobsson, Kjell 
Jakobsson.  
 

___________________ 
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§ 201 Dnr 2017/000150 109 

Motion om att införa temadagar om droger, alkohol och 
tobak inom kommunens högstadium och gymnasium 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 
kommunfullmäktige besluta, att motionen anses vara besvarad genom det 
arbete som redan görs inom skolorna i Vimmerby.  
 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna (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 
högstadie-skolorna 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.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 
kommunfullmäktige besluta, att motionen anses vara besvarad genom det 
arbete som redan görs inom skolorna i Vimmerby.  

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 

Beslutet skickas till 
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Sverigedemokraterna  
 

___________________ 

 



     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  7 (29) 
   Sammanträdesdatum 
   2017-06-21 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 
 
 
 
BUN § 96 Dnr 2017/88/109 

Motion om att införa temadagar om droger, alkohol och tobak inom 

kommunens högstadium och gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden anser motionen besvarad genom det arbete som 
 redan görs inom skolorna i Vimmerby.  

 
Ärendet  

Sverigedemokraterna (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 högstadie-
skolorna 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.  
 
Utöver skolans styrdokument finns ett antal lagar, internationella överens-
kommelser, konventioner och politiska beslut och mål med betydelse för skolans 
verksamhet och ANDT-uppdrag. De är bland annat Barnkonventionen, 
regeringens ANDT-strategi, Folkhälsomålen (Prop. 2002/03:35) Tobakslagen 
(SFS 1993:581), Tobakskonventionen, (Ramkonventionen om tobakskontroll) och 
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Information om skolans styrdokument samt 
andra styrdokument som berör skolans uppdrag och arbete med alkohol, 
narkotika, doping och tobak presenteras i Skolverkets skrift Skolans ANTD-
uppdrag.  
 
Förslag till beslut  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
motionen anses besvarad genom det arbete som redan görs inom skolorna i 
Vimmerby kommun.  

 
Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse (Id 22225). 
Kommunfullmäktiges beslut, KF § 61, 2017-03-27. 



     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  8 (29) 
   Sammanträdesdatum 
   2017-06-21 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 
Motion väckt av Sverigedemokraterna, 2017-03-27.  
Skolverket skrift Skolans ANTD-uppdrag 
www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/andt 
 
______ 
  
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen   
  

  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/andt


VIMMERBY ~MMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Adnunistrativa avdelningen 

2017 -03- o z 
DnrrJ. O /1/1 ~ ID·pl'rD ? 
Id nr 

Vimmerby 1/3-17 

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

Det är idag välkänt att alkohol och narkotika brukas av våra ungdomar runt om i Sverige och Vimmerby 
är inget undantag. Narkotika är en farlig ·drog som förstör framtiden för den enskilde och det är svårt för 
lärare och övrig personal att upptäcka missbruket i tid då resurser oftast saknas. Det är skolans 
skyldighet att se till att våra ungdomar, som dagligen vistas i skolan ska få arbeta l en narkotika och 
alkoholfri miljö. Därför vore det önskvärt: om BUN kan införa en temadag på höst eller vårterminen där 
en polis visar upp hur fantastiskt luktsinne en narkotikahund har, man gör en uppvisning med hjälp av 
hunden. Det är många som inte vet detta och kan man avskräcka någon från att använda och eller ha 
narkotika på sig i skolan är mycket vunnE!t. Det ska ju också framgå klart att får rektorn eller personal 
larm om att det förekommer narkotika i skolan, ja då kommer polisen med hunden dit. Det är väldigt 
viktigt att sätta in stödåtgärder tidigt utan att fördöma och straffa någon. Man kan ju som ett 
komplement till ovanstående bjuda in nå1gon som har varit narkoman eller alkoholist men som brutit sig 
ur detta att föreläsa om dennes missbruk och vad som händer med sig själv, omgivningen och framtiden . 

Sverigedemokraterna vill med denna motion att kommunfullmäktige ger uppdrag till berörd 

nämnd/nämnder 

Att införa temadagar med temat alkohol, narkotika och tobak 

Att påbörja ett samarbete med polisen för besök i kommunens skolor 



Ärende 

24



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 211 Dnr 2015/000075 109 

Medborgarförslag om att påbörja försköningen av fula 
miljöer 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet 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 

Beslutet skickas till 
Johan Rosen      
 

___________________ 

 



 

 

 

Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-06-27 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 181 Dnr 2015/000075 109 

Medborgarförslag om att påbörja försköningen av fula 
miljöer 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 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.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet 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 

Beslutet skickas till 
Johan Rosén 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
 

___________________ 
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Administrativa avdelningen 
Axel Stenbeck 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(2) 

Datum 
2017-05-05  

Referens 
Dnr 2015/000075/109  
Id 56562  
 

  
Arbetsutskottet 

Medborgarförslag om försköning av fula miljöer 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses 
vara besvarat med hänvisning till gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby. 

Ärendet 
Johan Rosén har genom medborgarförslag väckt frågan om att försköna delar av 
Vimmerby kommun. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2015 att remittera ärendet till 
samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och kultur- och fritidsnämnden samt 
miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. 

Redovisning av inkomna yttranden 

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. 

Bedömning 

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. 

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 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosén 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Miklos Hatházi 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
2(2) 

Datum 
2017-05-05  

Referens 
VIMKS 2015/000075109  
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Axel Stenbeck 
Kommunsekreterare  
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 Sammanträdesprotokoll  36(41) 

Sammanträdesdatum 
2015-05-20 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Vimmerby 

 
 
§ 96  Dnr MOB 2015-175 
 
Medborgarförslag om försköning av fula miljöer, 
Vimmerby kommun 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta föreliggande yttrande som 
nämndens eget remissyttrande i ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har 2015-03-24 §122 beslutat att remittera medborgar-
förslaget till miljö- och byggnads- samt kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande. 
 
Johan Rosen har genom medborgarförslag väckt frågan om att påbörja 
försköningen av fula miljöer då Vimmerby kommun på flera ställen behöver 
förskönas. Ganska enkla åtgärder kan medföra avsevärd förbättring. Flera 
utpekade områden behöver i stort sett bara tanke, spade och arbetskraft. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23 att remittera medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
I medborgarförslaget yrkas att kommunen ska  
- iordningställa den så kallade branddammen vid järnvägsövergången 
- ta bort de två fula skyltarna på fotbollstältet och byt till namnskyltar på 

Ceos Arena istället 
- iordningställ området med dike etcetera bakom Bilteknik och Kalles Lek 

& Lattjo 
- försköna Vimmerby Energis lagervägg mot Vimmerbyallén (typ 

muralmålning) 
- öppna upp vattendraget längs gång- och cykelvägen längs Älåkragatan 

från Gästgivarehagen till Ceos-området 
 
Synpunkter 
Nämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget då det går i linje med det 
gestaltningsprogram ”Vackra Vimmerby” som kommunen håller på att ta 
fram. Gestaltningsprogrammet beaktar hela staden i ett sammanhang så att 
varje liten åtgärd ska bidra till helheten. 
 



Vimmerby 
kommun 

Kultur- ochfritidsnämnden 

KFN §51 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 9 

~Oio/o·rc? lOCj fl.nr 

,, id 1(f o6/ · ~ 
Dnr 2015/10 Kod 800 

Medborgarförslag om att påbörja försköningen av fula miljöer 
- remiss för yttrande 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden anser att det är intressanta förslag, men 
fårslagen bör diskuteras vidare och då även med privata intressenter. De 
punkter som tas upp i medborgarförslaget bör ingå i arbetet med Vackra 
Vimmerbys och gestaltning av hur Vimmerby ska se ut. 

Ärende 
Vid dagens sammanträde, 2015-06-01, föreligger en remiss får yttrande 
angående ett medborgarförslag om att flera platser i kommunen behöver 
fårskönas och det finns även fårslag på hur man kan göra detta. En 
tjänsteskrivelse i ärendet föreligger och områdeschef Anna Olausson 
redogör i ärendet. De punkter som tas upp i förslaget bör ingå i arbetet 
med Vackra Vimmerbys och gestaltning av hur Vimmerby ska se ut. 
Kultur- och fritidsnämnden diskuterar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att flera platser i kommunen behöver förskönas, 
tjänsteskrivelse 2015/1 O, Kod 800, Id 4878. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

r--- (L 



Vimmerby 
kommun 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
AO 

Kommunstyrelsen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2015-05-08 
Dnr 2015/10 
Id 4878 

Medborgarförslag om att påbörja försköningen av fula miljöer- remittering 

Förslag till beslut 

1(1) 

De punkter som tas upp i medborgarförslaget bör ingå i arbetet med Vackra Vimmerby och 
gestaltning av hur Vimmerby ska se ut. 

Sammanfattning 
Johan Rosen har genom medborgarförslag väckt frågan om att påbörja försköningen av fula 
miljöer då Vimmerby kommun på flera ställen behöver förskönas. Ganska enkla åtgärder kan 
medföra avsevärd förbättring. Flera utpekade områden behöver i stort sett bara tanke, spade 
och arbetskraft. 

Ärendet 
Enligt Johan Rosens medborgarförslag så behöver flera platser i kommunen förskönas och det 
kan göras med ganska enkla medel. 

Följande platser pekas ut i förslaget: 
• Iordningställ den så kallade branddammen vid järnvägsövergången på motsatt sida av 

början på Nedre Drottninggatan. 
• Ta bort de två fula skyltama på fotbollshallstältet på CEOS Arena som anger vem som 

tillverkat tältet och om text etc. ska finnas sätt upp man på Arenan istället. 
• Iordningställ området med dike etc. bakom Bilteknik och Kalles lek och Lattjo. 
• Ge bolagsdirektiv till Vimmerby Energi att försköna lagervägg mot Vimmerby allen 

(typ muralmålning). 
• Öppna upp vattendrag längs med befintlig gång/cykelväg längs med Älåkragatan från 

Gästgivarehagen ned till CEOS området. 

De punkter som tas upp i medborgarförslaget bör ingå i arbetet med Vackra Vimmerby och 
gestaltning av hur Vimmerby ska se ut. 

Anna Olausson 
Områdeschef kultur 

J ,--. 

J.-tX 
Post: Vi1mnerby kmmnun, Stads1mset, 598 81 Vilmnerby Besök: Stångågatan 28 
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Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 

Sammanträdesdatum 8(30) 
2015-03-24 

Kommunstyrelsen 

Protokolljusterare 

KS § 122 Dnr 2015/75 Kod 109 

Medborgarförslag om att påbörja försköningen av fula miljöer 
-remittering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kornmunstyrelsen beslutar att 

l. remittera medborgarforslaget till miljö- och byggnadsnänmden och kul
tur- och fritidsnänmden for yttrande samt till samhällsbyggnadsavdel
ningen for beredning och framtagande av forslag till beslut 

2. forslag till beslut länmas till kornmunstyrelsen senast 2015-08-04. 

Sammanfattning av medborgarförslaget 
Johan Rosen har genom medborgarforslag väckt frågan om att påbörja for
sköningen av fula miljöer då Vimmerby kornmun på flera ställen behöver 

· fOrskönas. Ganska enkla åtgärder kan medfora avsevärd forbättring. Flera 
utpekade områden behöver i stort sett bara tanke, spade och arbetskraft. 

Ärendet 
Vid kornmunfullmäktiges sammanträde 2015-02-23 fOrelåg ett medborgarfor
slag om forskåning av fula miljöer i Vimmerby for beredning. Kornmunfull
mäktige beslutade att remittera medborgarforslaget till kornmunstyrelsen for 
beredning. Vid dagens sammanträde foreligger kornmunfullmäktiges remitte
ring. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens presidium foreslår att kornmunstyrelsen beslutar att 
l. remittera medborgarforslaget till miljö- och byggnadsnänmden och kul

tur- och fritidsnänmden for yttrande samt till samhällsbyggnadsavdel
ningen for beredning och framtagande av forslag till beslut 

2. fOrslag till beslut länmas till kornmunstyrelsen senast 2015-08-04. 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till fOrslaget 



Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 

Sammanträdesdatum 9(30) 
2015-03-24 

Kommunstyrelsen 

Protokolljusterare 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat av Johan Rosen, Id 46919. 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23, KF§ 48. 

Sändlista 
Miljö- och byggnadsnämnden- för yttrande 
Kultur- och fritidsnämnden - för yttrande 
Samhällsbyggnadsavdelningen- för beredning och förslag till beslut 

l L61' l 



Till 

Vimmerby Kommun 

(.:'>\( kf"'1S\f';i\ !1~ !•Cl.J 
j ~t ~ '-.·" .. di~.-!VI~.)l ~ 

MEDBORGARFÖRSLAG (2) 

2D15/o7f ;Jq 
Johan Rosen (FP) yrkar att Vimmerby kommun: t el. '(6 9(CJ 

1. påbörjar försköning av fula miljöer: 

~ i()rdningställ den s.k. branddammen vid järnvägsövergången på motsatt ~Ida av I:Jörja_n 

på Nedre Drottninggatan. 

-ta bortde.två fula skyltarna på fotbollshalltältet på CEOS Arena som anger vem som 

- tillverkattältet och om text etc. skall finnas sätt upp namn på Arenan Istället. 

- lordnlngstä!Lområde med dike etc. bakom Bilteknik och Kalles Lek och lattjo 

~ ge bolagsdirektiv till Vimmerby Energi att försköna lagervägg mot Vimmerbyallen 

(typ muralmålning) 

• öppna upp vattendrag längs med befintlig gång/cykelväg längs med Älåkragatan 

från Gästgivarhagen ned till CEOS området. 

!~ningcn 

l ••. ; 

- Vimmerby kommun beh&ver på flera ställen förskönas. Ovan angivna fula fläckar kan troligtvis 

med ganska enkla åtgärder förbättras avsevärt. Flera ovan utpekade områden behövs l stor bara 

tanke, spade och arbetskraft. Således ett utmärkt jobb för sommarjobbare och någon klok person 

på kommunen som vet hur man konkret planerar vackrare miljöer. 

Jag medger att namn och förslag får publiceras på Internet. 

Vimmerby 

2015-02-07 

a n 
D tnlnggatan 50, 598 36 Vimmerby 

070/3227186 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 212 Dnr 2015/000076 109 

Medborgarförslag om att flytta brandkårsmuseet 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet 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 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 52 2015-06-01  
Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-05 Id 56561 
Arbetsutskottets beslut 2017-06-27 § 180 

Beslutet skickas till 
Johan Rosen      
 

___________________ 



 

 

 

Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-06-27 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 180 Dnr 2015/000076 109 

Medborgarförslag om att flytta brandkårsmuseet 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 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.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet 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 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 52 2015-06-01  
Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-05 Id 56561 

Beslutet skickas till 
Johan Rosen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
 

___________________ 
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Administrativa avdelningen 
Axell Stenbeck 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(1) 

Datum 
2017-05-05  

Referens 
Dnr 2015/000076/109  
Id 56561  
 

  
Arbetsutskottet 

Medborgarförslag om att flytta brandårsmuseet 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget   

Ärendet 
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. 

Bakgrund 

Ärendet remitterades 2015 av kommunstyrelsen till 
samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande. 

Redovisning av inkomna yttranden 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår avslag till medborgarförslaget men ställer sig 
positivt att utveckla ärendet i framtiden. 

Bedömning 

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. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat av Johan Rosén, Id 46921 
Kommunfullmäktiges beslut § 49, 2015-02-23 
Kommunstyrelsens beslut § § 123 2015-03-24 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 52 2015-06-01  

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Axel Stenbeck 
Kommunsekreterare  
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Kod 800 

Medborgarförslag om att flytta brandkårsmuseet-remiss 
för yttrande 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kulh1r- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till att 
utveckla ärendet i framtiden. Man bör först se vad som händer med 
helheten kring och i Gästgivarehagen. Kulh1r- och fritidsnämnden 
avvisar förslaget i dagsläget. 

Ärende 
Vid dagens sammanträde, 2015-06-01, föreligger en remiss för 
yttrande om att flytta brandkårsmuseet från Gästgivarehagen till dunge 
bakom kontorshus för Vimmerby Energi & Miljö AB och vid sidan 
om brandstationen. En tjänsteskrivelse finns i ärendet och områdes
chef Anna Olausson redogör i ärendet. Kulh1r- och fritidsförvalt
ningen har inget att erinra mot frågan, eftersom den i första hand ägs 
av Brandmannaklubben innehållsmässigt och av fastighetsförvalt
ningen lokalmässigt. Kultur- och fritidsnämnden diskuterar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att flytta brandkårsmuseet och tjänsteskrivelse 
2015/10, Kod 800, Id 4879. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

-:7)/ 
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l Vimmerby 
kommun 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
AO 

Kommunstyrelsen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2015-05-08 
Dnr 2015/10 
Id 4879 

Medborgarförslag om att flytta brandkårsmuseet-remittering 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avvisar forslaget 

Sammanfattning 

1(1) 

Johan Rosen har genom medborgarforslag väckt frågan o att flytta brandkårsmuseet från Gäst
givarehagen till dunge bakom kontorshus for Vimmerby Energi & Miljö AB och vid sidan om 
brandstationen. 

Ärendet 
Frågan om att flytta brandkårsmuseet har varit på agendan tidigare, men fullfoljdes aldrig av 
diverse orsaker. 

Kultur- och fritidsnämnden avvisar forslaget, då den i forsta hand ägs av Brandmannaklubben 
innehållsmässigt och av fastighetsfcirvaltningen lokalmässigt. Frågan om brandkårsmuseets 
utveckling måste efterfrågas samt om det finns tankar kring hur Gästgivarehagen skall använ
das mer som mötesplats for invånarna i Vimmerby. 

Anna Olausson 
Områdeschefkulh1r 

Post: Vimmerby kmmnun, Stadshuset, 598 81 Vitmnerby Besök: Stångågatan 28 
Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerbv.se Webbplats: www.vimmerby.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd fcir F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0 



Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 

Sammanträdesdatum l 0(30) 
2015-03-24 

Kommunstyrelsen 

KS § 123 Dnr 2015/76 Kod 109 

Protokolljusterare 

Medborgarförslag om att flytta brandkårsmuseet- remittering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

l. remittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för yttrande 
samt till samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande 
av förslag till beslut 

2. förslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen senast 2015-08-04. 

Reservationer 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Lars Johansson (V) reserverar sig mot be
slutet till rormån för Ingela Nilsson Nachtweijs yrkande. 

Sammanfattning av medborgarförslaget 
Johan Rosen har genom medborgarförslag väckt frågan om att flytta brand
kårsmuseet från Gästgivarhagen till dunge bakom kontorshus för Vimmerby 
Energi AB och vid sidan av brandstationen. 

Ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-23 förelåg ett medborgarför
slag om att flytta brandkårsmuseet för beredning. Kommunfullmäktige beslu
tar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen ror beredning. Vid 
dagens sammanträde toreligger kommunfullmäktiges remittering. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens presidium föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
l. remittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för yttrande 

samt till samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av 
förslag till beslut 

2. förslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen senast 2015-08-04. 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till förslaget. 

l l0;1~ l 



Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 

Sammanträdesdatum 11 (30) 
2015-03-24 

Kommunstyrelsen 

Protokolljusterare 

lngela Nilsson Nachtweij (C) yrkar avslag på forslaget med motiveringen att 
detta ligger utanfor kommunens kompetens och att det då är onödigt att 
lägga tid på att utreda frågan. 

Beslutsgång 
Två fOrslag foreligger. Ordforanden ställer forslagen mot varandra och fin
ner att kommunstyrelsen bifaller presidiets fOrslag till beslut 

Beslutsunderlag 
Medborgarforslag inlämnat av Johan Rosen, Id 46921. 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23, KF § 49. 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden får yttrande 
Samhällsbyggnadsavdelningen- for beredning och forslag till beslut 

llf)l~ l 



VIMMERBY KOMMUN MEDBORGARFÖRSLAG 
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Medborgarförslag från: 
;··:-,r 

tcl. 
Namn 

Johan Rosen (FP) 
\ .... ,.~c-v ...... ,..,. • ''"·-"•'•'''""" m,oo··-•-':L .•.. .-.. ,._.,_.,,," 

Adress 
Drottninggatan 50, 598 36 Vimmerby 

Tel nr 
070-3227186 

E~ post (frivilligt) 
johan.rosen@rosenliljeblad.se 

-
Förslae: 
NR 3, Flytta brandk<lrsmusseumet friln gilstglvarhagen till dunge bakom kontorshus För Vimmerby Energi och vid sidan av 
brandstationen samtframför gångväg till ALV. Berörd dunge är en förfulad plats l VImmerby som trots allt ligger 
mltt-LslorUurlststra~-- Dungen bör snyggas upp och trolig bäck lyftas fram. Att l denna dunge skapa en öppen yta dit 
brandkarsmuseum nyuas voreeaUförsköna Vimmerby och lyfta fram historlan till nutid ortersom brandstationen ligger 
llredvld~ 1 anstäiJnLngsavtal för räddnlngsUänstpersonai skallsedan ligga att underhåll sköts på tjänstetid. Därmed minskas 
kommui1ens (öivaltl11ngskostnader. Gör flytten 1111 ett projektarbete for Invandrare sa slipper viiagga ut flytten pa 
entreprenad och minskar kostnad för detta. 

Medborgarförslag blir allmän ojjentlig handling . 

• Jag medger att mitt namn får publiceras på Internet tillsammans med mitt 

Datum /JU J O 7-
Namnförtydligande '? / . .f'J -

vCJIJJI'I Y{. oJPrt 

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

Postadress: 
Vimmerby kommun 
Kanslienheten 
stadshuset 
598 81 VIMMERBY 

Teletbnnummer: 
0492- 76 90 00 

Tclef11x: 
0492 - 76 90 98 

Hemsida: 
www.vimmerby.se 
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Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
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§ 185 Dnr 2016/000594 022 

Policy för användning av elektronisk utrustning i 
Vimmerby Kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy för 
användning av elektronisk utrustning i Vimmerby kommun.  
 

Sammanfattning 
En policy har tagits fram för att ange de regler som gäller för 
mobilabonnemang/telefoni, mobilsurf samt mobilt bredband. Policyn gäller 
för anställda och förtroendevalda i Vimmerby kommun. 
 

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 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
 

___________________ 



    TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
   2017-04-03 
   Diarienummer 
Kommunstyrelseförvaltningen   Id 
HR-avdelningen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
Policy för användning av elektronisk utrustning i Vimmerby kommun 
 
 
Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta policy för användning av 
elektronisk utrustning i Vimmerby kommun. 
 
Sammanfattning 
En policy har tagits fram för att ange de regler som gäller för mobilabonnemang/telefoni,  
mobilsurf samt mobilt bredband. Policyn gäller för anställda och förtroendevalda i Vimmerby 
kommun. 
 
Bedömning 

För att förvaltningarna vid hantering av mobilabonnemang/telefoni, mobilsurf samt mobilt 
bredband ska göra likadant har denna policy tagits fram.  
 
Finansiering 

Ingen kostnad förväntas uppstå. 
 
Beslutet ska skickas till 
HR-avdelningen. 
 
Beslutsunderlag 
Förslaget har diskuterats vid Cesam. 
 
 
Monica Bergh 
HR-chef 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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HR-avdelningen.  
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Allmänt 

I denna policy finns regler för vad som gäller för mobilabonnemang/telefoni, mobilsurf samt 
mobilt bredband. Det är varje chefs ansvar att informera berörd personal samt respektive nämnds 
ordförandes ansvar att informera berörd förtroendevald om innehållet i denna policy. Kommunen 
har tecknat avtal med en operatör för att få lägsta möjliga pris och kostnaderna för att ringa är idag 
låga inom kommunens nät. 

Villkor för mobiltelefon i tjänsten eller i uppdraget 

Närmaste chef eller respektive nämnds ordförande avgör om mobiltelefon behövs i tjänsten eller i 
uppdraget. Mobiltelefon är att anse som ett arbetesredskap och behovet prövas från fall till fall. 
Grunden för prövningen av behovet är den tillgänglighet som förväntas av användaren utifrån 
ansvar men också utifrån den service som användaren förväntas ge till medarbetare, brukare eller 
kommunmedborgare. Abonnemang tecknas med den operatör som kommunen slutit avtal med. 
Alla abonnemang är förknippade med kostnader och därför ska, innan beslut fattas om 
abonnemang, ansvarig och berörd användare överväga om behov verkligen finns. Ansvarig chef 
eller nämnds ordförande ansvarar för att rätt typ av abonnemang tecknas utifrån behov i tjänsten 
eller i uppdraget. Ny mobiltelefon och abonnemang beställs av den anställdes närmaste chef och 
för förtroendevalda görs beställningen av administrativa avdelningen.  

Användning av mobiltelefon 

Mobiltelefon är ett arbetsredskap och ska användas för samtal i tjänsten eller i uppdraget. Det är 
inte tillåtet att ringa betalsamtal. Utlandssamtal är endast tillåtna om arbetet eller uppdraget kräver 
detta. Vid förhinder att besvara samtal avsedda för fast telefoni ska vidarekoppling/medflyttning 
av samtal till mobilen tillämpas av de användare som har kommunal mobiltelefon (gäller ej 
telefoner kopplade till Centrex växeln). Varje användare ska se till att ett personligt 
röstmeddelande är aktiverat i mobilsvaret. Mobilsvaret ska lyssnas av så fort som möjligt efter 
mottaget meddelande. Återkoppling till den fasta telefonen ska ske skyndsamt. Se alltid till att 
telefonen är avstängd eller ljudlös under sammanträden och möten. Även vibrationsfunktionen på 
mobiltelefonen ska vara avstängd, om inte särskilda skäl föreligger. SMS-funktionen i telefonen 
ska inte heller användas under möten om inte särskilda skäl föreligger. Telefonen ska alltid hållas 
under uppsikt och vara lösenordskyddad. För abonnemang med rörliga avgifter betalar kommunen 
inte privata samtal och privata SMS, detta betalas av användaren. För abonnemang med fasta 
avgifter gäller att om gränsen för ingående samtal, SMS och MMS överskrids ska den 
överstigande delen, om inte särskilda skäl föreligger, anses som privat och betalas av användaren. 
Kommunen betalar inte samtalskostnader för privata mobiltelefoner som används i tjänsten eller i 
uppdraget. 
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Villkor för mobilsurf i tjänsten eller i uppdraget 

Närmaste chef eller respektive nämnds ordförande avgör om mobilsurf behövs i tjänsten eller i 
uppdraget. Mobilsurf är att anse som ett arbetsredskap och behovet prövas från fall till fall. 
Grunden för prövningen av behovet är den tillgänglighet som förväntas av användaren utifrån 
ansvar men också utifrån den service som användaren förväntas ge till medarbetare, brukare eller 
kommunmedborgare. Abonnemang tecknas med den operatör som kommunen slutit avtal med. 
Alla abonnemang är förknippade med kostnader och därför ska, innan beslut fattas om 
abonnemang, ansvarig och berörd användare överväga om behov verkligen finns. Ansvarig chef 
eller respektive nämnds ordförande ansvarar för att rätt typ av abonnemang tecknas utifrån behov i 
tjänsten eller i uppdraget. Kommunen tecknar endast abonnemang för mobilsurf med fasta 
avgifter. Nya abonnemang beställs av den anställdes närmaste chef och för förtroendevalda 
beställs detta av administrativa avdelningen.  

Användning av mobilsurf 

Mobilsurf är ett arbetsredskap och ska främst användas för att hämta mail samt uppdatera 
kalendern. För mobilsurf gäller att det är förbjudet att söka sig till sidor som innehåller rasism, 
terrorism, främlingsfientlighet, pornografi, annat kränkande innehåll etc om inte en särskild 
arbetsuppgift fordrar det. Mobilsurf ska avaktiveras vid utlandsvistelse om inte arbetet eller 
uppdraget kräver annat. 

Villkor för mobilt bredband i tjänsten eller i uppdraget 

Närmaste chef eller respektive nämnds ordförande avgör om behov finns för mobilt bredband i 
tjänsten eller i uppdraget. Mobilt bredband är att anse som ett arbetsredskap och behovet prövas 
från fall till fall. Grunden för prövningen av behovet är den tillgänglighet som förväntas av 
användaren utifrån ansvar men också utifrån den service som användaren förväntas ge till 
medarbetare, brukare eller kommunmedborgare. Abonnemang tecknas med den operatör som 
kommunen slutit avtal med. Alla abonnemang är förknippade med kostnader och därför ska, innan 
beslut fattas om abonnemang, ansvarig och berörd användare överväga om behov verkligen finns.  
Ansvarig chef samt respektive nämnds ordförande ansvarar för att rätt typ av abonnemang tecknas 
utifrån behov i tjänsten eller i uppdraget. Kommunen tecknar endast abonnemang för mobilt 
bredband med fasta avgifter. För anställda beställs nya abonnemang av den anställdes närmaste 
chef och för förtroendevalda beställs nya abonnemang av administrativa avdelningen. 

Användning av mobilt bredband 

Mobilt bredband är ett arbetsredskap och ska användas för att hämta mail och uppdatera kalendern 
samt ges tillgång till kallelser och kommunens handlingar. För mobilt bredband gäller att det är 
förbjudet att söka sig till sidor som innehåller rasism, terrorism, främlingsfientlighet, pornografi, 
annat kränkande innehåll etc om inte en särskild arbetsuppgift fordrar det. Mobilt bredband ska 
avaktiveras vid utlandsvistelse om inte arbetet eller uppdraget kräver detta. Mobilt bredband och I-
pad ska alltid hållas under uppsikt och vara lösenordskyddade. 
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Innehavarens ansvar 

Innehavaren av mobiltelefon, mobilsurf samt mobilt bredband ansvarar för att sätt sig in i de 
villkor som gäller för beviljat abonnemang samt att det används på ett sätt som minimerar 
kostnader för kommunen. Användaren ska också hålla sig uppdaterad om Itsams 
informationssäkerhetspolicy vid användandet av mobiltelefon, mobilsurf samt mobilt bredband. 
Innehavaren av mobiltelefon, mobilsurf samt mobilt bredband ansvarar för att abonnemanget blir 
spärrat om telefonen, bredbandet eller I-pad tappas bort eller blir stulen, samt att polisanmälan 
görs vid stöld. När anställd slutar sin anställning ska mobiltelefon, I-pad och mobilt bredband med 
aktuell PIN-kod samt övriga tillbehör lämnas till ansvarig chef senast sista anställningsdag. När 
förtroendevald avslutar sitt uppdrag ska ovan nämnda föremål återlämnas till administrativa 
avdelningen.  
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§ 230 Dnr 2017/000348 111 

Valdistriktsindelningen i Vimmerby kommun vid valen 
2018 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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. Det har inte varit svårt att 
rekrytera röstmottagare till de mindre orterna utan valarbetet fungerar 
mycket väl i alla valdistrikt.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att behålla nuvarande 
valdistriktsindelning för Vimmerby kommun.  
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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 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Kalmar län 
 

___________________ 
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§ 193 Dnr 2017/000348 111 

Valdistriktsindelningen i Vimmerby kommun vid valen 
2018 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 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. Det har inte varit svårt att 
rekrytera röstmottagare till de mindre orterna utan valarbetet fungerar 
mycket väl i alla valdistrikt. 
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Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-08-22 
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Förslag till beslut 
Arbetsutskottet 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 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
 

___________________ 
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Administrativa avdelningen 
Therese Jigsved 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(2) 

Datum 
2017-07-03  

Referens 
VIMKS 2017/000348/ 

 Id 
57465  
 

 
 Kommunstyrelsen 

 

Valdistriktsindelningen i Vimmerby kommun vid valen 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att behålla nuvarande 
valdistriktsindelning för Vimmerby kommun.   

  

Ärendet 
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. Det har inte varit svårt att rekrytera 
röstmottagare till de mindre orterna utan valarbetet fungerar mycket väl i alla 
valdistrikt. 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från länsstyrelsen i Kalmar län, Id 56787 

Valnämndens beslut 2016-04-27, VN § 10  
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Administrativa avdelningen 
Therese Jigsved 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
2(2) 

Datum 
2017-07-03  

Referens 
VIMKS 2017/000348 
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Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 

 

 
 
Therese Jigsved 
Kanslijurist 
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l Vimmerby 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-04-27 

Valnämnd 

VN § 10 Dnr 2015/000191 Kod 111 

Sammanställning av resultat av utvärderingsenkät för 
folkomröstningen 2016- redovisning och diskussion 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde föreligger sammanställning av resultat av 
utvärderingsenkät för folkomröstningen 2016. 

Ärendet diskuteras och följande synpunkter framkommer: 

Förtidsröstningen fungerade väl i egen regi och det är en fördel att använda 
sig av röstmottagare vid förtidsröstningen som också ska vara röstmottagare 
i övrigt. Det skapar helhetssyn och stärker organisationen. 

Lokalen för förtidsröstningen bör ej vara biblioteket då det blir för mycket 
folk och rörigt för andra biblioteksbesökare. Ett alternativ är att ha Södra Vi
rummet till förtidsröstningen. Då kan väljare vänta utanför och det finns gott 
om plats. 

Det är bra att ha samma öppettider i samtliga valdistrikt gentemot väljama 
och för att möta olika behov i valdistrikten kan man variera bemanningen 
under dagen. 

Om lagstiftningen tillåter att Vimmerby kommun har nuvarande 13 val
distrikt även vid det allmänna valet 2018 vill valnämnden behålla nuvarande 
struktur. Både personal och valnämnd anser att samtliga valdistrikt fungerar 
väl. 

Överlag är både personal och valnämnd positiv till arbetet med folkom
röstningen och av enkäten framgår att även valdistrikten är nöjda med hur 
arbetet har fungerat. 

Sida 5(13) 



l Vimmerby 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-04-27 

Valnämnd 

Justerandes sign 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av resultat av utvärderingsenkät för folkomröstningen 

2016, ID 51288. 

Sida 6(13) 



Länsstyrelsen 
Kalmarlän 

VIMMERBY f«:>MMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen 

2017-05-12 

l (2) 

201-3917-17 

Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun 

stadshuset 

598 81 Vimmerby 

V almstriktsindelningen vid valen 2018. 

AJimänt 

Kommun skall enligt 4 kap 17 § vallagen se över indelningen i valelistrikt året närmast före 
det år då ordinarie val till riksdagen skall hållas. 

Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast den l december 2017 
för att beslutet ska kunna tillämpas vid valen 2018. 

Valdistriktens storlek 

Ett valdistrikt skall omfatta mellan l 000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda 
skäl, får ett valdistrikt omfatta fårre än l 000 eller fler än 2000 röstberättigade. 

Ett valelistrikt får omfatta fårre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. 

Av bifogad förteckning framgår, att vissa av kommunens valdistrikt omfattar färre än 1000 
röstberättigade. Länsstyrelsen noterar särskilt att Locknevi valdistrikt endast omfattar 
378 röstberättigade och att Djursdala valdistrikt endast omfattar 337 röstberättigade 
vid val till kommunfullmäktige. Kommunen uppmanas att inför de allmänna valen 2018 
utreda vilka sammanslagningar eller andra förändringar av kommunens valdistriktsindel
ning som kan genomföras så att samtliga valelistrikt omfattas av minst l 000 röstberättigade. 
Finner kommunen att ändring av valdistriktsgränserna inte kan genomföras på angivet sätt 
skall kommunen ange de särskilda skäl som åberopas för en oförändrad valdistriktsindel
ning. 

Tillledning för kommunens översyn av valdistriktsindelningen bifogas förteckning över 
antalet röstberättigade i de olika valdistrikten. 

Till kommunens hjälp finns även GIS-kartor över valdistrikten och s.k. rostberfiler med 
antalet röstberättigade att hämta från valdatasystemet på https://portal.val.se. 

Postadress 391 86 Kalmar 
Besöksadress Regeringsgatan l 

Telefon 01 O 223 80 00 

Telefax 010 223 81 10 

E-post kalmar@lansstyrelsen.se 

Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar 



Länsstyrelsen 
Kalmarlän 2017-05-12 

Tid ror anmälan av översynen av valdistriktsindelningen 

2 (2) 

201-3917-17 

Länsstyrelsen emotser resultatet av kommunfullmäktiges översyn av nu gällande 
valdistriktsindelning och eventuellt förslag till ny valdistriktsindelning senast den 2 
oktober 2017. 

Till kommunens förslag bör bifogas en karta över den nya indelningen och gärna en 
beräkning över hur många röstberättigade som ingår i respektive valdistrikt. 

Anser kommunen att nuvarande valdistriktsindelning kan vara ororändrad även vid 
valen 2018 skall även detta anmälas till Länsstyrelsen av kommunfullmäktige senast 
den 2 oktober 2017. 

J! L 
Lina Bladfors 

Bilagor 
Antalet röstberättigade 

Kopia till 1 
Valnämnden V 
Valpärmen 
LB 
PL 
FH 



08 Vimmerby 08840101 Vimmerby 1 1 437 

08 Vimmerby 08840102 Vimmerby 2 1395 

08 Vimmerby 08840103 Vimmerby3 1 441 

08 Vimmerby 08840104 Vimmerby4 1 289 

08 Vimmerby 08840105 Vimmerby 5 1 243 
08 Vimmerbv 08840106 Storebro 920 
08 Vimmerby 08840301 Rumskulla-Pelarn e 561 
08 Vimmerby 08840501 Frödinge 812 
08 Vimmerby 08840601 Locknevi 378 
08 Vimmerby 08840701 Djursdala 337 
08 Vimmerby 08840801 Gullringen 633 
08 Vimmerby 08840802 Södra Vi 1 209 
08 Vimmerby 08840901 Tuna 547 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-05-29 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KF § 122 Dnr 2017/000303  Kod 111 

Begäran om entledigande från Ali Fenikh (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Ali Fenikh (s) entledigande från 
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i fullmäktiges 
valberedning och ersättare i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 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.  

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Ali 
Fenikh (S) avseende uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare 
i fullmäktiges valberedning och ersättare i socialnämnden. Avsägelsen gäller 
samtliga uppdrag.  

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

Beslutet skickas till 
Ali Fenikh 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Socialnämnden 
Valberedningen 
Gruppledare Kenneth Björklund (S) 
Administrativa avdelningen 
Personalavdelningen  
 
______________________________________ 
 



Till kommunfullmäktige i Vimmerby kommun 

Jag skulle vilja bli entledigad från samtliga 

uppdrag i Vimmerby ko_mmun på grund av att 

jag flyttar från kommunen. Jag begär därför 

entledigande från uppdragen som ledamot i 

kommunfullmäktige, ersättare i 

kommunfullmäktiges valberedning och 

ersättare i socialnämnden. 

Mvh 

Ali Fenikh 
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Vimmerby 2017-08-23 

Begäran om entledigande. VIMMERBY KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen 

2017 . -08- 2 3 
DnrOl()/ ?/ ID-plr/.1 l/l 
Id nr 

Härmed begär jag att bli entledigad som ledarmot i kommunfullmäktige. 

Med vänliga Hälsningar 

/ 

Jimmy Alexandersson 
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Till: Vimmerby Kommun, kommunstyrelseförvaltningen. 

I samband med fullmäktiges sammanträde i september önskar jag avsäga mig mitt uppdrag som 
ersättare i socialnämnden. 

VIMMERBY l«)MMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen 

2017 o -09- o 7 

onrtVO (t/ yoz l 0ili~m// t 
Id nr 
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VIM:MERBY KOMMUN MEDBORGARFÖRsLAG 

Till kommunfullmäktige 
i Vimmerby 

M db e f(' f o orgar ors ag ran: 
Namn 

Petra Karlsson 
Adress 

Hansborgsgatan 2, 598 40 VIMMERBY 
Tel nr 

070-5613416 
E-post (frivilligt) 

karla_k@hotmai l.se pet ra. karlsson@vi mmerby .se 

Förslag: 
Nyttja befintliga Vi marvallen till rekreation/lek för hundar och till andra evenemang. 

Idag saknas hundrastgård i Vimmerby där hundar kan fil springa fritt utan koppel. Vimarvallen som tidigare varit 
fotbollsanläggning är perfekt för detta ändamål - där finns r~ ä l yta och befintligt högt staket (i stort sett runt om, som 
enkelt/billigt borde g<l att kompletteras). Hundar ska vara kopplade i tätbebyggt omr<lde och i naturen är det koppeltvång 
från första m~ till sista augusti. Olika raser behöver olika miljligheter att få springa och de flesta hundar mår bra att leka 
med andra hundar. Vi som haft hund på Vimmerby Hunddagis (som numera är nedlagt) s<lg gläcjjen hos hundarna när de 
där fick springa och leka tillsammans. 
Självklart ar det agaren som är ansvarig för det hunden gör - ersätta skador och plocka upp föroreningar. 
Gällande skötsel av gräsytorna går det säkert att ordna klippning om inte kommunen fortsätter med det ... 
Kanske bildande av en förening kan ske. 

Gör platsen till permanent hundrastgård! Och ~älvklart ska planen aven kunna stängas av vissa dagar för att användas av 
exempelvis VIF till Bullerby cup, av VMS till semesterracet eller av andra föreningar eller till andra evenemang såsom 
cirkusplats och Diggiloo. 

Medborgarförslag blir allmän offentlig handling. 

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

Underskrift: 

ort v· b 1mmer y Datum 2017-08-17 

Namnförtydligande 
Petra Karlsson 

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

Postadress: 
Vimmerby kommun 
Kanslienheten 
stadshuset 
598 81 VIMMERBY 

Telefonnummer: 
0492- 76 90 00 

Telefax: 
0492-76 90 98 

Hems ida: 
www.vimmerby.se 
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Kommunfullmäktige 

Vimmerby kommun 

VIMMERBY ~MMUN 
Kommunstyrelseförvaltntngen 

Administrativa avdelningen 

2017 -09- o 8 

DnrJot~ l ~ D-piM/01 

Id m 

Motion- Äldreboendegaranti i Vimmerby kommun 

Trygghet för äldre är en huvudfråga i vå1rt välfardstänkande. Trots det har saml1ället delvis misslyckats 

när det gäller respekt for äldres förmåga att själva avgöra vilka behov som är prioriterade. Respekten 

brister för att man oavsett ålder önskar fi:rt:ta egna beslut och göra egna val när det gäller boende. 

Många vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Det hemvana ger trygghet. Kvarboendeprincipen 

är i grunden en god ide. Att alla som öns:kar kan få hjälp i sitt eget hem, så länge som man själv 

önskar, är en viktig välfardsambition. Ingen vill tillbaka till en tid då det enda alternativet var att 

anhöriga skötte hela omsorgen eller att man tvingades ta in på någon fonn av institution. 

Men lika allvarligt som att tvingas in på ett boende är det när den som inte längre är trygg i sitt hem 

inte kan få en plats i ett äldreboende. Detta skapar stress får den berörde men också for anhöriga. 

En äldre flyttar inte till ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende i onödan. Skälen till 
att vilja flyna till nytt boende är ofta medicinska, när behovet av praktisk hjälp med vård och omsorg i 

vardagen blir så påtaglig att hemtjänst inte längre är det bästa alternativet. Men en stor grupp äldre 

upplever otrygghet och ensamhet och önskar därfOr en annan boendeform. Det är ett djupt feltänk i 
nuvarande lagstiftning när man bos pensionärer som fyllt 85, 90 och 95 år kräver behovsbedömning 

får en plats på ett äldreboende. Den äldres vilja borde tillgodoses. 

Det är hög tid att visa respek-t får äldre och lagstifta om en äldreboendegaranti . Det har vi 

kristdemokrater visat bl a genom ageraoden i riksdagen . En äldreboendegaranti skulle kunna garantera 

varje person över exempelvis 85 år lagstadgad rätt till en plats pä äldreboende när och om de vilL 
Äldre måste kunna känna sig respekterade och trygga i sitt boende. 

Vårt förslag om en äldreboendegaranti innebär att beslutet att flytta till ett särslått boende, 

trygghetsboende eller äldreboende helt ska vara den enskildes. Lnget "förmynderi" där man riskerar att 

nonchalera den äldres upplevelser och behov. Kommuneos ansvar är att se ti ll att det finns platser och 

olika boendealternativ med olika service:nivåer. I Vimmerby kommun har vi i dagsläget mycket få 

lämpliga boendealternativ för äldre och iflera år lång kö till Granen. Planering och byggnation av fler 

alternativ tycks ta lång tid och måste prioriteras. Men vi vill med denna motion lyfta in behovet av att 

också stärka den äldres möjlighet att själv fatta besJut när man önskar ett tryggare boende. 

Att ta bort bchovsbcdönmingen kan ses som ett avsteg från nuvarande lagstiftning. vilket redovisades i 

svaret pa en tictigare motion frän Kristdemokraterua. Men för att nå ett steg pa vägen mot en 
äldreboendegaranti vill vi föreslå kommunfullmäktige 

att uppdra åt konununstyrelsen att klarlägga vad som inom nuvarande lagstiftning är möjligt att göra 

får att vår kommun ska kunna gå före och erbjuda en äldreboendegaranti, alternativt ta kontakter med 

SKL och socialdepartement för att fårsöka få till stånd de regeländringar som behövs. 

Vimmerby den 8 september 2017 

Kristdemokraternas partiavdelning i Vimmerby 

{"i~u{ 1\-~\. ~(Ut~lf t"ICc!~ \ 
G udrun Brunegård J 
Ordförande i partiavdelningen och ledannot i kommunfulJmäktige 
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