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Inge Teodorsson  Claes Wetterström (M) Kjell Alexandersson (M) 
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  Lisbeth Karlsson (C)   

  Bo Svensson (C)   
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  Presidium:    
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  Lennart Nygren, ordförande (S)   
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 § 123 Dnr 2017/000004  Kod 000 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Eva Berglund (S) och Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

Tid och plats för justering är: måndagen den 3 juli 2017, kl 15.00, 

administrativa avdelningen, Stadshuset.  

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

___________________ 
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§ 124 Dnr 2017/000001  Kod 000 

Meddelanden 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande meddelanden till 

handlingarna: 

 

-Telia moderniserar nätet i Vimmerby kommun 

-Vimmerby kommuns svar om riktad tillsyn angående erbjudande om 

förskoleplats 

-Svar från Pelarne hembygdsförening angående försäljning av Pelarne skola 

-Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om ny sammanräkning efter Jörgen 

Köhler (M). Ny ersättare i fullmäktige är Bert Lindesfeldt (M). 

-Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om ny sammanräkning efter Ali 

Fenikh (S). Ny ledamot  i fullmäktige är Stig Jaensson (S) och ny ersättare i 

fullmäktige är Rosmarie Svensson (S). 

 

 

Deltagande i frågestund 
Gudrun Brunegård (KD) 

Lis-Astrid Andersson (S) 

Helen Nilsson (S) 

 

___________________ 
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§ 125 Dnr 2017/000300  Kod 109 

Interpellation om daglig fysisk aktivitet ställd till barn- 
och utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid 
Andersson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga interpellationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges 2017-05-29 sammanträde ställdes en interpellation 

till barn- och utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson (S) av 

Gudrun Brunegård (KD). 

 

Sambandet mellan fysisk aktivitet och förbättrade skolprestationer är väl 

dokumenterade i forskningen. Det är inte bara den fysiska hälsan som 

förbättras, med minskad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Som 

bonus stärks koncentrationsförmågan, liksom förmågan att lösa exempelvis 

matteproblem. Som resultat förbättras även betygspoäng.  

 

I september 2015 beslutade kommunfullmäktige att bifalla kristdemo-

kraternas motion om att införa daglig fysisk aktivitet i skolorna, genom att 

ge rektorerna i uppdrag att ta fram möjliga förslag, inom befintlig ram. 

 

Nu har det gått ett och ett halvt år och frågan är mer aktuell än någonsin, inte 

minst genom att regeringen aviserat att fler idrottstimmar ska införas i 

schemat från 2019. I Vimmerby finns på vissa skolor planer på ett 

pulsprojekt. Man kan dock uppnå goda effekter med relativt enkla medel, 

vilket olika projekt runt om i landet har visat. På en del skolor har man 

förlängt skoldagen för att lägga in ett pass med friluftsaktiviteter, som raska 

promenader, orientering, skridskoåkning eller bollspel någon gång under 

skoldagen, på andra håll har man utökat ämnet idrott och fördelat lektionerna 

över veckans dagar.  
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Jag skulle nu vilja få en redovisning av på vilket sätt motionens intentioner 

om att införa daglig fysisk aktivitet för att förbättra hälsa och skolresultat har 

genomförts i var och en av kommunens skolor. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29 att interpellationen får ställas till 

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

interpellationsdebatten hålls vid nästa sammanträde 2017-06-19. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellationssvar från Lis-Astrid 

Andersson (S). 

 

 

Deltagande i interpellationsdebatt 
Lis-Astrid Andersson (S) 

Gudrun Brunegård (KD)  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation om daglig fysisk aktivitet, Id 56969 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29, KF § 117 

Interpellationssvar från Lis-Astrid Andersson (S), Id 57320 

 

___________________ 
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§ 126 Dnr 2017/000301  Kod 109 

Interpellation till Helen Nilsson (S) om Pelarne skola 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga interpellationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges 2017-05-29 sammanträde ställdes en interpellation 

om Pelarne skola till kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) 

eller kommunstyrelsens vice ordförande Helen Nilsson (S) angående Pelarne 

skola. 

 

Pelarne skola ska säljas och kommunen har erbjudit hembygdsföreningen i 

Pelarne att få köpa verksamheten för 1 kr, men för att göra detta ställer 

föreningen en del krav, bl a att kommunen ska finansiera bytet av olja till 

bergvärme. Man vill även ha ett årligt driftbidrag på 100 000 kr i fem år.  

 

Anneli Jakobsson (SD) ställer med anledning av detta ett antal frågor. 

 

Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen får ställas till 

kommunstyrelsens vice ordförande Helen Nilsson (S) och att 

interpellationsdebatt hålls vid nästa sammanträde 2017-06-19. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellationssvar från Helen Nilsson 

(S). 

 

 

Deltagande i interpellationsdebatt 
Helen Nilsson (S) 

Anneli Jakobsson (SD) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Peter Högberg (S) 
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Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 56995 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29, KF § 120 

Interpellationssvar från Helen Nilsson (S), Id 57309 

 

___________________ 
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§ 127 Dnr 2017/000006  Kod 000 

Ledamöternas frågestund 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågestunden till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall ledamöternas frågestund finnas med 

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

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

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

skriftlig eller försedd med någon förklaring. 

 

Vid dagens sammanträde ställs följande frågor: 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) ställer följande fråga till Lis-Astrid Andersson 

(S): Hur och när avser du att påbörja planering för införande av PRAO i 

Vimmerby kommun när nu regeringen vill göra den obligatorisk? Lis-Astrid 

Andersson (S) svarar att inget beslut är taget än utan det diskuteras. Blir det 

obligatoriskt så införs det i enlighet med regelverket. 

 

Anneli Jakobsson (SD) ställer fråga om det finns alkolås på alla kommunala 

bilar. Eva Berglund (S) svarar ja, men med undantag för en bil inom 

socialtjänsten. 

 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 57339 

 

___________________ 
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§ 128 Dnr 2017/000005  Kod 000 

Allmänhetens frågestund 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Allmänheten bereds under detta tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges 

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

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

 

Vid dagens sammanträde ställs följande frågor: 

 

Sören Karlsson undrar om vi kan får mäta trafiken på Badhusgatan. Lennart 

Nygren (S) svarar att samhällsbyggnadsavdelningen kan mäta trafiken och 

att det inte behövs någon kabel.  

 

 

___________________ 
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§ 129 Dnr 2017/000039  Kod 007 

Information från revisorerna till fullmäktige 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid varje sammanträde ska kommunens revisorer lämna aktuell information 

från revisorerna.  

 

Vid dagens sammanträde kunde revisor Ulf Svensson inte delta utan frågor 

kring granskningen av kontanthanteringen får ställas i september.  

 

Beslutsunderlag 

Granskning av kontanthanteringen, Id 57194 

  

___________________ 
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§ 130 Dnr 2017/000250  Kod 042 

Ekonomiuppföljning 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta föreliggande budgetuppföljning för april månad 2017 med prognos på 

helår.  

 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-30, KS § 152 görs 

ekonomiuppföljning för april månad för hela kommunen. Närvarar gör Jakob 

Bank, controller, Mattias Karlsson, ekonomichef, Birgitha Sahlin, 

förvaltningschef barn och utbildning, Anette Nilsson, socialchef, Anna 

Erlandsson Karlsson, administrativ chef, Miklos Hathazi, samhällsbyggnads-

chef, Patrik Kinnbom, utvecklingschef och Monica Bergh, HR-chef. 

 

Vid senaste kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj behandlades 

ekonomiuppföljning för april månad. Då uppföljningen ska godkännas av 

kommunfullmäktige måste kommunstyrelsen lämna förslag till beslut om 

godkännande. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Ekonomichef Mattias Karlsson redogör för ärendet. 

 

 

Deltagande i frågestund 
Eva Berglund (S) 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

budgetuppföljning för april månad med prognos på helår.  
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Beslutsunderlag 

Ekonomiuppföljning april, Jakob Bank, controller 

Budgetuppföljning för hela kommunen, Id 56904 

Kommunstyrelsens beslut 2017-06-13, KS § 195 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Revisorerna 

 

___________________ 
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§ 131 Dnr 2017/000057  Kod 041 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av kommunstyrelsens förslag att 

 

1) att anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2018 samt plan 

2019 -2020. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 2017.  

 

2) att anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2018, vilket 

innebär att nettokostnaderna budgeteras till 909,8 miljoner kronor. 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2017 som 

även påverkar 2018, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnad, internhyror, 

löner och omföringar. 

 

3) att anta förslag till investeringsram 2018 till 35 miljoner kronor.  

 

4) att anta årets resultat till 20,2 miljoner kronor. 

 

5) att anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 

 

 Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till 2 procent av skatter och 

generella statsbidrag. 

 Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med 15,8 miljoner 

kronor via amortering 

 Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska 

uppgå 100 procent.  

 

6) att anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd 

tidplan återkomma med nämndsplaner med mål och verksamhet för år 2018, 

samt investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa i 

ett samlat budgetdokument för år 2018.  
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Reservationer 

Ledamöterna från vänsterpartiet, miljöpartiet och liberalerna reserverar sig 

mot beslutet.  

 

Deltagande i beslut 

Ledamöterna från kristdemokraterna deltar inte i beslutet.  

Ledamöterna från centerpartiet deltar endast i beslutet som rör punkterna 

3,4,5 och 6. 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun redovisar för året 2016 ett överskott på 19 miljoner 

kronor. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till resultatbudget för 

2018 och plan 2019-2020 . Förslaget är beräknat med en oförändrad 

skattesats. Beslut om slutlig nivå på skatten beslutas senast i 

kommunfullmäktige i november 2017.  

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2017-05-23 redogjorde Carolina 

Leijonram, kommunchef från Cesam-sammanträdet (möte med fackliga 

representanter) där budgetramarna presenterades och diskuterades. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag och 

ekonomichef Mattias Karlsson redogör för ärendet. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1) att anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2018 samt plan 

2019 -2020. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 2017.  

 

2) att anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2018, vilket 

innebär att nettokostnaderna budgeteras till 904,8 miljoner kronor. 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2017 som 

även påverkar 2018, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnad, internhyror, 

löner och omföringar. 

 

3) att anta förslag till investeringsram 2018 till 35 miljoner kronor.  
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4) att anta årets resultat till 20,2 miljoner kronor. 

 

5) att anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 

 

 Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till 2 procent av skatter och 

generella statsbidrag. 

 Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med 15,8 miljoner 

kronor via amortering 

 Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska 

uppgå 100 procent.  

 

6) att anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd 

tidplan återkomma med nämndsplaner med mål och verksamhet för år 2018, 

samt investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa i 

ett samlat budgetdokument för år 2018. 

 

 

Frågor 
Lars Johansson (V) 

 

 

Budgetanföraden 
Tomas Peterson (M) 

Helen Nilsson (S) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Lars Johansson (V) 

Ola Gustafsson (KD) 

Annika Fundin (MP) 

 

 

Deltagande i debatt 
Helen Nilsson (S) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Gudrun Brunegård (KD) 

Lars Johansson (V) 

Eva Berglund (S) 

Erik Paulsson (C) 

Tomas Peterson (M) 

 

 

 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 19(70) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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

av kommunstyrelsens förslag vad gäller punkterna 1 och 2 så att driftramar 

ska vara 909,8 mnkr i stället för 904,8 mnkr med fördelningen 1 mnkr till 

KS, 2 mnkr till BUN och 2 mnkr till SN i enlighet med presenterat förslag. 

 

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

till vänsterpartiets budgetyrkande. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag vad 

gäller punkt 3, 4, 5 och 6, men meddelar att centern avstår från att delta i 

beslutet vad gäller punkt 1 och 2.  

 

Ola Gustafsson (KD) meddelar att kristdemokraterna avstår från att delta i 

beslutet. 

 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att tre förslag föreligger, kommunstyrelsens förslag, 

majoritetens förslag och vänsterpartiets förslag. Han börjar med att ställa 

vänsterpartiets förslag mot kommunstyrelsens förslag och finner att 

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Han ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot majoritetens förslag och 

finner att fullmäktige bifaller majoritetens förslag. 

 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som bifaller majoritetens förslag vad gäller punkterna 1 och 2 röstar ja. 

 

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag vad gäller punkterna 1 och 2 

röstar nej. 

 

Omröstningen utfaller med 24 ja-röster, 4 nej-röster och 15 avstår. 

 

Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med majoritetens 

förslag vad gäller punkterna 1 och 2 och i övrigt i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag vad gäller punkterna 3,4,5 och 6. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, controller, 2017-05-17 Id 56818 

Arbetsutskottets beslut 2017-05-23 § 137 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 128 

Yrkande om budget från vänsterpartiet, Id 57326 

Ändringsyrkande från majoriteten, Id 57426  Bilaga 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen (för vidare befordran till samtliga berörda)  

 

___________________ 
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§ 132 Dnr 2017/000231  Kod 253 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

godkänna köpeavtal för del av fastigheten Vimmerby 3:6, Östra Ceos, 

mellan Vimmerby kommun och Astralia Fastigheter AB.  

 

Sammanfattning 

Kommunen äger exploateringsfastigheten Vimmerby 3:6 i Vimmerby 

kommun, som delvis är belägen i Östra Ceos industriområde. Kommunens 

avsikt är att när det är lämpligt försöka tillhandahålla tomtmark för att olika 

verksamheter ska kunna etablera sig i området. Köparen har framfört intresse 

om att få förvärva industrimark på Östra Ceos för sin verksamhet.    

Kommunen överlåter och försäljer till Astralia Fastigheter AB del av 

fastigheten Vimmerby 3:6, Östra Ceos, Vimmerby kommun. Markområdets 

areal omfattar cirka 8 000 kvadratmeter. 

 

Köpeskillingen är 1 560 000 kronor. 

 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer försäljningen 

både gynnsam och säker att genomföra. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna köpeavtal för del av fastigheten Vimmerby 3:6, Östra Ceos, 

mellan Vimmerby kommun och Astralia Fastigheter AB 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Sandra Torvaldsson, Mark- och exploateringsingenjör 

2017-05-17 Id 56497 

Köpeavtal Astralia Fastigheter Id 56891 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 134 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen (för vidare befordran av beslutet till berörda) 

 

___________________ 
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§ 133 Dnr 2017/000282  Kod 000 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

godkänna köpeavtal för del av fastigheten Vimmerby 3:6, Östra Ceos, 

mellan Vimmerby kommun och Hammar Förvaltning i Kumla AB.  

 

Sammanfattning 

Kommunen äger exploateringsfastigheten Vimmerby 3:6 i Vimmerby 

kommun, som delvis är belägen i Östra Ceos industriområde. Kommunens 

avsikt är att när det är lämpligt försöka tillhandahålla tomtmark för att olika 

verksamheter ska kunna etablera sig i området. Köparen har framfört intresse 

om att få förvärva industrimark på Östra Ceos för sin verksamhet.    

Kommunen överlåter och försäljer till Hammar Förvaltning i Kumla AB del 

av fastigheten Vimmerby 3:6, Östra Ceos, Vimmerby kommun. 

Markområdets areal omfattar cirka 8 992 kvadratmeter. 

 

Köpeskillingen är 1 753 440 kronor. 

 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer försäljningen 

både gynnsam och säker att genomföra. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna 

köpeavtal för del av fastigheten Vimmerby 3:6, Östra Ceos, mellan 

Vimmerby kommun och Hammar Förvaltning i Kumla AB.  
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Beslutsunderlag 

Sandra Torvaldsson, Mark- och exploateringsingenjör 2017-05-18 Id 56835 

Köpeavtal Hammar Förvaltning Id 56957 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 135 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen (för vidare befordran av beslutet till berörda) 

 

___________________ 
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§ 134 Dnr 2016/000293  Kod 214 

Markanvisningsavtal gällande Nybbleområdet del av 
Vimmerby 3:3 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

godkänna markanvisningsavtal för del av fastigheten Vimmerby 3:3 mellan 

Vimmerby kommun och Näckström Fastigheter AB.  

 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 2016-05-18 i uppdrag att upprätta en 

detaljplan för bostadsbebyggelse med möjlighet att bygga vårdboende eller 

skola. Detta gällande del av fastighet Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet) i 

Vimmerby kommun. 

 

Det övergripande syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 

bostadsbebyggelse i området samt förutsättning att bygga vårdboende eller 

skola, då Vimmerby kommun är i stort behov av detta. Planområdet är 

beläget i Vimmerby stads nordvästra del. Detta ligger väster om 

Kohagsgatan och ingår i kommunens stamfastighet Vimmerby 3:3. 

 

Planområdet har en areal på cirka 6,8 hektar. All mark inom planområdet ägs 

idag av Vimmerby kommun.  

 

Planläggningen överensstämmer med gällande fördjupade översiktsplan för 

Vimmerby stad 2016 (FÖP), där området är utpekat för bostäder. 

 

Finansiering sker via mark- och exploateringsenhetens budget. Den slutliga 

kostnaden är inte beräknad på grund av att detaljplanen ännu inte är antagen. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

markanvisningsavtal för del av fastigheten Vimmerby 3:3 mellan Vimmerby 

kommun och Näckström Fastigheter AB. 

 

 

Beslutsunderlag 

Sandra Torvaldsson, Mark- och exploateringsingenjör 2017-05-04 Id 56684 

Markanvisningsavtal inom Vimmerby 3:3 Id 56848 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 136 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen (för vidare befordran av beslutet till berörda) 

 

___________________ 
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§ 135 Dnr 2015/000492  Kod 109 

Motion om framtagande av policy mot främlings-
fientlighet och handlingsplan för att värna demokratin 
mot våldsbejakande extremism 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bifalla förslaget om att ta fram en policy mot rasism och 

främlingsfientlighet,   

 

att bifalla förslaget om att kommunen tar fram en handlingsplan för att värna 

demokratin mot våldsbejakande extremism, 

 

att ge uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till policy mot 

rasism och främlingsfientlighet samt förslag till handlingsplan mot 

våldsbejakande extremism.  

 

Sammanfattning 

Företrädare för samtliga partier i kommunfullmäktige har skrivit en motion 

om att ta fram en policy mot rasism och främlingsfientlighet och att ta fram 

en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.  

Motionärerna menar att det finns ett behov av en bredare policy mot rasism 

och främlingsfientlighet och nämner Mönsterås som ett gott exempel.  

Motionärerna menar också att en handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism är nödvändig för att värna demokratin och att den bland annat ska 

innehålla åtgärder för att öka kunskapen, för att förebygga att individer 

ansluter sig och för att underlätta avhopp. Handlingsplanen ska också stärka 

strukturer för samverkan och åtgärder för att motverka grogrunder för det 

ideologiskt motiverade våldet.   

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde Patrik Kinnbom, 

utvecklingschef och Anders Degerman, enhetschef folkhälsa för ärendet. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla förslaget om att ta fram en policy mot rasism och 

främlingsfientlighet  

  

att bifalla förslaget om att kommunen tar fram en handlingsplan 

för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 

 

att  ge uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till 

policy mot rasism och främlingsfientlighet samt förslag till 

handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-16 § 123 

Tjänsteskrivelse, Anders Degerman, enhetschef folkhälsa 2017-03-17 Id 

56405 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 93 

Motion inlämnad av samtliga partier, 2015-11-19 Id 49553 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 139 

 

Beslutet skickas till 

Samtliga partier 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 136 Dnr 2016/000675  Kod 109 

Motion om att införskaffa rörelsespelet kinect till 
äldreboende i Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och 

socialnämndens förslag att motionen anses vara besvarad.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion till socialnämnden om att 

införskaffa rörelsespelet Kinect till äldreboende i Vimmerby kommun. 

Socialnämndens uppdrag är att bereda motionen och att ta fram förslag till 

beslut. 

Motionen är inlämnad av Anneli Jakobsson (SD). Motionären skriver att 

TV-spel är inte bara för de yngre. Runt om i landet på olika äldreboenden 

finns det TV-spel med tillhörande rörelseenhet, Kinect, som innebär att man 

lever sig in i verkligheten och att man gör samma rörelse som TV-skärmen 

visar. 

Sverigedemokraterna yrkar att Vimmerby kommun snarast möjligt tar reda 

på vilka äldreboende som är intresserade av detta och att köpa/låna in en 

enhet med Kinect, därefter åka ut till de äldre för att pröva detta och om det 

slår väl ut, köpa in ett antal samt att eventuellt bjuda in ungdomar för att lära 

ut att spela så att de äldre kommer igång. 

Av socialchefens förslag till svar framgår att socialförvaltningen har redan 

två TV-spel inköpta varav det ena kan lånas av olika verksamheter. 

Verksamheterna får stöd till olika aktiviteter av aktivitetssamordnare. 

Skapande av nya aktiviteter eller inköp av utrustning för aktiviteter sker 

utifrån de behov som finns i verksamheten. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens och socialnämndens 

förslag. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med socialnämndens förslag, 

kommunfullmäktige att motionen anses vara besvarad. 

 

 

Debatt 
Anneli Jakobsson (SD) 

Eva Berglund (S) 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson, 2016-12-22, Id 54648 

Socialnämndens beslut § 33 2017-04-20 

Arbetsutskottets beslut 2017-05-16 § 125 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 140 

 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson (SD) 

Socialnämnden 

 

___________________ 
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§ 137 Dnr 2015/000499  Kod 109 

Motion om att erbjuda halkskydd till äldre och 
rörelsehindrade 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och 

socialnämndens förslag att avslå motionen med motiveringen att inköp av 

halkskydd är individens ansvar och att kommunalt inköp tar försäljning från 

den lokala handeln. Det är heller inte ekonomiskt lämpligt att prioritera 

halkskydd till äldre framför lagstadgad verksamhet.  

 

Reservationer 

Ledamöterna från sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om att erbjuda halkskydd till äldre 

och rörelsehindrade. I Vimmerby kommun bor det uppskattningsvis 3 500 

pensionärer i åldern 65+. Vintern är en mycket besvärlig årstid för många, 

framförallt äldre. Det innebär lidande för enskilda och enorma kostnader för 

samhället med halkolyckor. 

 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar att fullmäktige därför beslutar att erbjuda gratis 

halkskydd till alla över 65+ samt till rörelsehindrade i alla åldrar och om 

detta inte går föreslås kommunfullmäktige besluta att erbjuda halkskydd till 

kraftigt reducerat pris. 

 

Kommunfullmäktige beslutade därefter med ändring av kommunstyrelsens 

förslag att återremittera motionen till socialnämnden för att utreda frågan om 

gratis halkskydd för alla som har fyllt 65 år. 

 

Socialnämnden har ingen finansiering för gratis halkskydd. Om Vimmerby 

kommun väljer att införa det så ska det finansieras med ca 100 tkr per år. 
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Kostnadsuppgiften utgår från om samma andel av personer över 65 år i 

Vimmerby som i Västervik hämtar halkskydd. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens och socialnämndens 

förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med socialnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motiveringen att inköp 

av halkskydd är individens ansvar och att kommunalt inköp tar försäljning 

från den lokala handeln. Det är heller inte ekonomiskt lämpligt att prioritera 

halkskydd till äldre framför lagstadgad verksamhet. 

 

 

Debatt 
Anneli Jakobsson (SD) 

Eva Berglund (S) 

Pia Young (V) 

 

 

Yrkanden 
Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Pia Young (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer förslagen mot 

varandra. Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns 

 

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

 

Den som bifaller Anneli Jakobssons (SD) förslag röstar nej. 

 

Omröstningen får resultatet 42 ja-röster, 3 nej-röster och 1 avstår. 

Fullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 49570 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 318 2015-12-14 

Kommunstyrelsens beslut KS § 12 2016-01-12 

Socialnämndens beslut SN § 99 2016-09-22 

Tjänsteskrivelse Anette Nilsson, socialchef, 2016-08-29 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 227 2016-10-31 

Kommunstyrelsens beslut 2016-11-08, KS § 359 

Kommunfullmäktiges beslut § 248 2016-11-28 

Socialnämndens beslut § 34 2017-04-20 

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-16 § 126 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 141  Bilaga 

 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson (SD) 

Socialnämnden 

 

___________________ 
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§ 138 Dnr 2017/000103  Kod 109 

Motion om att införa social tjänstehund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och 

socialnämndens förslag att avslå motionen med motiveringen att det inte 

finns ekonomiska möjligheter att prioritera detta. 

 

 

Reservationer 

Ledamöterna från vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-27 väcktes motion av 

Sandor Högye (SD) m fl om att införa social tjänstehund. Motionärerna 

skriver att det blir allt vanligare med social tjänstehund inom äldreomsorg 

och skola. Att ofta träffa en hund påverkar hälsan positivt. Naturligtvis måste 

hundfria zoner inrättas för de som är hundrädda och allergiker, men kan 

andra kommuner införa detta, kan motionärerna inte se varför Vimmerby 

kommun inte kan. 

 

Med denna motion yrkar motionärerna att kommunfullmäktige ger 

socialnämnden i uppdrag att ta kontakt med andra kommuner som infört 

detta, t ex Västervik för att därigenom få kunskap om vad det innebär och att 

efter detta och där det bedöms lämpligt inför sociala tjänstehundar inom 

äldreomsorgen i kommunal regi. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens och socialnämndens 

förslag. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med socialnämndens förslag, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motiveringen att det inte 

finns ekonomiska möjligheter att prioritera detta. 

 

 

Deltagande i debatt 
Anneli Jakobsson (SD) 

Eva Berglund (S) 

Pia Young (V) 

Peter Högberg (S) 

 

 

Yrkanden 
Anneli Jakobsson (SD) yrkar återremiss med motiveringen att ärendet 

behöver utredas mer. 

 

Eva Berglund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Pia Young (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att tre förslag föreligger, varav ett återremissyrkande 

som ska avgöras först. Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska 

avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.  

 

Ordföranden ställer vidare kommunstyrelsens förslag om avslag mot Pia 

Youngs (V) förslag om bifall till motionen och finner att fullmäktige beslutar 

att avslå motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Sandor Högye (SD) m fl, Id 55205 

Kommunfullmäktiges beslut § 36 2017-02-27 

Socialnämndens beslut § 32 2017-04-20 

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-16 § 127 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 142 
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Beslutet skickas till 

Sandor Högye (SD) 

Socialnämnden 

 

___________________ 
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§ 139 Dnr 2016/000629  Kod 109 

Motion - Barnomsorg på obekväma tider 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

bifalla motionen och barn- och utbildningsnämnden får därmed ett uppdrag 

att införa barnomsorg på obekväm arbetstid i Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Lars Johansson (V) har genom motion väckt frågan om barnomsorg på 

obekväma tider. Lars Johansson (V) skriver att barnomsorgen i Vimmerby 

kommun lider av en demokratisk orättvisa då den idag styrs utifrån arbetstid 

och inte utifrån faktiska behov av barnomsorg. Föräldrar som arbetar 

vardagar måndag till fredag tillgodoses alltid, medan arbetstider på kvällar, 

nätter och helger aldrig tillgodoses. Det gör att hela yrkesgrupper 

diskrimineras och särbehandlas. En stor del av de som tvingas till kvälls- 

helgs- eller nattarbete arbetar dessutom i kommunens egna verksamheter. 

Ändå erbjuder inte Vimmerby kommun idag våra medborgare rätt till 

barnomsorg de tider man jobbar, vilket borde vara en självklarhet.  

 

Lars Johansson (V) yrkar att fullmäktige beslutar att barnomsorg på 

obekväm arbetstid införs i Vimmerby kommun och att i Vimmerby kommun 

ska grundläggande samhällsservice var lika för alla kommuninvånare utifrån 

var och ens behov. 

 

Arbetsutskottet föreslog, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motiveringen att det i 

nuvarande ekonomiska läge och platsbrist i förskolan inte finns utrymme för 

utökning med barnomsorg på obekväm arbetstid. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag att bifalla 

motionen. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

 

 

Deltagande i debatt 
Lars Johansson (V) 

Gudrun Brunegård (KD) 

Lis-Astrid Andersson (S) 

 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Lars Johansson (V), Id 54246 

Kommunfullmäktiges beslut § 295 2016-12-19 

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 59 2017-04-19 

Arbetsutskottets beslut 2017-05-16 § 128 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 143 

 

Beslutet skickas till 

Lars Johansson (V) 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 
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§ 140 Dnr 2016/000501  Kod 109 

Motion om mångkulturellt bokslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

avslå motionen.  

 

Reservationer 

Ledamöterna från sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har genom motion väckt frågan om att göra ett 

mångkulturellt bokslut. Motionärerna skriver att vi idag vet vad en vårdplats 

och skola kostar. Vi kan ta reda på kommunalrådens löner och vad skolans 

datorer är budgeterade till och vi diskuterar kostnader för idrottsföreningars 

bidrag. För det mesta redovisar kommunen kostnader, men när vi kommer 

till invandringspolitiken och kostnader till det området är det stopp. Men är 

det inte rätt att medborgarna i Vimmerby kommun får reda på hur 

fördelningen av skattepengar påverkar dem, oavsett var man lägger 

pengarna? 

 

När vi nu tar på oss ett så stort ansvar som det innebär att ta emot invandrare 

är det viktigt att se till att de kan komma in i samhället utan att hamna i 

segregation och utanförskap. Om invandringen på riktigt innebär en 

ekonomisk vinning för Vimmerby kommun innebär den här motionen en 

chans att bevisa det genom att bifalla motionen. Sverigedemokraterna 

föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag 

att under innevarande mandatperiod och även under nästa, upprätta 

dokument som ska redogöra kostnader för mottagande av asylsökande, 

nyanlända, anhöriginvandrare och ensamkommande ungdomar som är 

kopplat till kommunens avtal med Migrationsverket, detta för att fastställa 

vad det får för konsekvenser och kostnader för Vimmerby kommuns 

invånare och skattebetalare. 
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Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

 

Yrkanden 
Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Deltagande i debatt 
Anneli Jakobsson (SD) 

Helen Nilsson (S) 

Camilla Stridh (S) 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer förslagen mot 

varandra. Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

 

Den som bifaller Anneli Jakobssons (SD) förslag röstar nej. 

 

Omröstningen får resultatet 43 ja-röster och 3 nej-röster. Fullmäktige 

beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Sandor Högye (SD), Kerstin 

Högye (SD) och Jimmy Rödin (SD), Id 53158. 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 208 2016-09-26 

Arbetsutskottets beslut 2016-10-31 § 233 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 144  Bilaga 
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Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson (SD)  

Sandor Högye (SD) 

Kerstin Högye (SD) 

Jimmy Rödin (SD)  

 

___________________ 
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§ 141 Dnr 2016/000349  Kod 109 

Motion om interpellationssvar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

bifalla motionen genom att besluta att interpellationssvar bör skickas ut i 

samband med kungörelsen till det sammanträde då interpellationssvar 

lämnas.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har genom motion väckt frågan om när 

interpellationssvar ska lämnas in. Enligt motionären står det i 

arbetsordningen för fullmäktige att svaret ska vara interpellanten tillhanda 

senast dagen innan fullmäktigemötet. Detta är alldeles för sent då man vill 

vara förberedd för att det ska bli en bra debatt. De flesta partier har sitt 

gruppmöte ett par dagar eller några dagar innan fullmäktige för att man i 

gruppen ska kunna diskutera och förbereda mötet på ett bra sätt.  

 

Sverigedemokraterna yrkar att interpellationssvar ska skickas ut i samband 

med kungörelsen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera ärendet till 

administrativa avdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut. 

 

Interpellation är en form av kontrollmedel över nämnderna som får ställas av 

fullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare. Syftet med 

interpellationen är att initiera en debatt i fullmäktige och vid en 

interpellationsdebatt får alla tjänstgörande beslutsfattare delta.  

Ämnet för interpellationen ska falla inom den kommunala kompetensen och 

interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för 

kommunen, vilket framgår av 5 kap 49 § kommunallagen. Uteslutna från 

interpellationsområdet är allmänpolitiska frågor samt ärenden som rör 

myndighetsutövning mot enskild.  
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Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll med motivering och fullmäktige 

beslutar utan föregående överläggning om interpellationen får ställas enligt 5 

kap 50-51§§.  

 

Det finns ingen svarsplikt vad gäller interpellationer och därför finns regler i 

arbetsordningen om när en interpellation bör besvaras och när ett 

interpellationssvar bör vara interpellanten tillhanda.  

 

Lämnas ett interpellationssvar ska det vara skriftligt och det är rimligt att 

ledamöterna får ta del av svaret innan det tas upp på sammanträdet och 

debatteras. Den som ställt interpellationen bör få ta del av svaret tidigare än 

övriga ledamöter för att kunna förbereda sig. Därför finns det med en 

skrivelse i arbetsordningen om att interpellationssvar bör lämnas till den som 

ställt interpellationen dagen före den sammanträdesdag så svaret ska lämnas.  

I Vimmerby kommuns arbetsordning finns också en regel om att en 

interpellation kan för snabbare handläggning lämnas in senast dagen innan 

kungörelsen skickas. Då kan interpellationen och svaret hanteras vid samma 

sammanträde under förutsättning att fullmäktige beslutar att interpellationen 

får ställas och under förutsättning att den som interpelleras också har 

möjlighet att delta och svara. Denna skrivning kom till för att interpellationer 

ska kunna användas för aktuella frågor.  

 

Vid normal hantering ställs interpellationen vid ett sammanträde och svar 

lämnas vid nästkommande sammanträde. I de allra flesta fall deltar eller får 

den som interpellationen riktas mot information om interpellationen redan 

när interpellationen ställs. Den som svarar på interpellationen får i de allra 

flesta fall ca två veckor på sig att ta fram ett svar om svaret bör skickas ut i 

samband med kungörelsen.  

 

Det är en fördel om handlingar som ska hanteras av fullmäktige kan skickas 

ut i god tid för att ledamöterna och ersättarna ska kunna sätta sig in i 

ärendena. Bedömningen är därför att det är positivt för fullmäktige att införa 

att interpellationssvar bör skickas ut i samband med kungörelsen till det 

sammanträde då interpellationssvar lämnas istället för dagen innan 

sammanträdet. 

 

Förslaget från kanslijurist Therese Jigsved var att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen genom att besluta att 

interpellationssvar bör skickas ut i samband med kungörelsen till det 

sammanträde då interpellationssvar lämnas. 

 

Kommunstyrelsen beslutade § 333, 2016-10-18 att avslå motionen.  
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Motionen togs därefter upp för fortsatt beredning genom arbetsutskottets 

beslut,2017-05-23, § 148. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2017-05-

30, KS § 145. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen 

genom att besluta att interpellationssvar bör skickas ut i samband med 

kungörelsen till det sammanträde då interpellationssvar lämnas.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 51875. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-30, KF § 150. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-30, KSAU § 136. 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2016-09-20, Id 53097 

Arbetsutskottets beslut § 204 2016-10-10 

Kommunstyrelsens beslut § 333 2016-10-18 

Arbetsutskottets beslut § 148 2017-05-23 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 145 

 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson (SD) 

Kanslijurist Therese Jigsved 

 

___________________ 
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§ 142 Dnr 2016/000198  Kod 109 

Motion om att snabba upp besvarandet av interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

En interpellation är en fråga från en enskild ledamot i en folkvald 

församling. Den riktar sig till en person som har ett särskilt ansvar för ett 

verksamhetsområde, vanligtvis ordföranden i en nämnd eller styrelse. 

Interpellationen är ett sätt att lyfta frågor av viss aktualitet och är också ett 

sätt för oppositionen att få fördjupad kunskap om olika kommunal frågor. 

Det är också ett redskap för oppositionen att följa och granska hur 

majoriteten arbetar med olika frågor. Det har inträffat flera gånger att det har 

dröjt flera månader innan en interpellation har besvarats. 

 

Gudrun Brunegård (KD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att justera 

kommunfullmäktiges arbetsordning så att det framgår att en 

reglementsinlämnad interpellation ska besvaras senast under det 

sammanträde som följer närmast efter inlämnandet, med enda undantag ifall 

interpellanten själv blir förhindrad att närvara samt att den person 

interpellationen ställts till kan överlåta besvarandet till någon annan lämpad 

förtroendevald för att svaret inte ska bli fördröjt. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till 

administrativa avdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut. 

 

Interpellation är en form av kontrollmedel över nämnderna som får ställas av 

fullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare. Syftet med 

interpellationen är att initiera en debatt i fullmäktige. Interpellationen ska ha 

ett bestämt innehåll med motivering och fullmäktige beslutar utan 

föregående överläggning om interpellationen får ställas enligt 5 kap 50-51§§.  
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Vid normal hantering ställs interpellationen vid ett sammanträde och svar 

lämnas vid nästkommande sammanträde. I Vimmerby kommuns 

arbetsordning finns en regel om att en interpellation kan för snabbare 

handläggning lämnas in senast dagen innan kungörelsen skickas. Då kan 

interpellationen och svaret hanteras vid samma sammanträde under 

förutsättning att fullmäktige beslutar att den får ställas och under 

förutsättning att den som interpelleras också har möjlighet att delta och 

svara. Denna skrivning kom till för att interpellationer ska kunna användas 

för aktuella frågor.  

Under innevarande mandatperioden har hittills 23 interpellationer ställs. I 

januari 2016 gjorde fullmäktiges presidium bedömningen att tre 

interpellationer som lämnats in innan kungörelsen gick ut får vänta och 

hanteras den normala gången. Det var för att undvika att sex interpellationer 

skulle hanteras vid samma sammanträde och riskera att göra sammanträdet 

mycket långt. Detta är helt i enlighet med arbetsordningen då det är 

fullmäktiges ordförande som efter samråd med vice ordförandena bestämmer 

när fullmäktige ska behandla ett ärende om ej annat följer av lag. En av 

dessa interpellationer fick sedan vänta till april med svar pga att ordföranden 

hade begärt entledigande och det blev sedan den nyvalda ordföranden som 

svarade på interpellationen. En av interpellationerna avsåg kultur- och 

fritidsnämnden som i samma veva upplöstes och då övertog 

kommunstyrelsens ordförande rollen att svara och svar lämnades i mars. Den 

tredje interpellationen som fick vänta hanterades i februari. I övrigt har alla 

interpellationer hanteras normalt. 

Det finns ingen svarsplikt vad gäller interpellationer och därför finns regler i 

arbetsordningen om när en interpellation bör besvaras och när ett 

interpellations-svar bör vara interpellanten tillhanda.  

Av den anledningen kan fullmäktige inte besluta att interpellationssvar ska 

besvaras senast under det sammanträdet som följer närmast efter 

inlämnandet. 

Av 5 kap 52 § kommunallagen framgår att interpellationer får ställas av 

ledamöterna och riktas till ordföranden i en nämnd eller en 

fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som 

kommunfullmäktige bestämmer. I samband med att fullmäktige beslutar om 

att interpellationen får ställas ska fullmäktige också besluta om vem som 

interpellationen riktas mot och som då lämnas möjlighet att svara. Eftersom 

det är fullmäktige som beslutar om vem som interpellationen riktas mot kan 

inte den personen överlåta besvarandet till någon annan. Överlämnande får 

ske i vissa uttalade fall enligt 5 kap 52 § kommunal-lagen och dessa 

situationer finns redan med i fullmäktiges arbetsordning. 

Sammantaget föreslås därför avslag på motionen. 
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Kommunstyrelsen beslutade § 332, 2016-10-18 att bifalla motionen.  

 

Kommunfullmäktiges presidium avsåg inte att behandla ärendet med 

motivering att kommunstyrelsens förslag inte är förenligt med 

kommunlagen. Arbetsutskottet beslutade § 149, 2017-05-23 att avslå 

motionen. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde förelåg tjänsteskrivelsen från 

kanslijurist Therese Jigsved från 2016-09-21 och Therese Jigsved redogjorde 

även för ärendet. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

 

Deltagande av debatt 
Gudrun Brunegård (KD) 

Björn Swedborg (M) 

Eva Berglund (S) 

Magnus Gustafsson (M) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Ola Gustafsson (KD) 

 

 

Yrkanden 
Gudrun Brunegård (KD) yrkar med instämmande av Magnus Gustafsson 

(M), Ola Gustafsson (KD) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) bifall till 

motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer förslagen mot 

varandra. Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag. Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och 

godkänns: 

 

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

 

Den som bifaller Gudrun Brunegård (KD) med fleras förslag röstar nej. 
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Omröstningen får resultatet 29 ja-röster, 16 nej-röster och 1 avstår. 

Fullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 50830. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-21, KF § 71. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-04-25, KSAU § 70. 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2016-09-21, Id 53101 

Arbetsutskottets beslut § 203 2016-10-10 

Kommunstyrelsens beslut § 332 2016-10-18 

Arbetsutskottets beslut § 149 2017-05-23 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 146  Bilaga 

 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård (KD) 

Kanslijurist Therese Jigsved 

 

___________________ 
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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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§ 144 Dnr 2016/000489  Kod 109 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att  bifalla motionen och  

 

att  uppdra till kommunstyrelsen att organisera en 

namnsättningsberedning vars syfte är att bereda och ta fram 

förslag till namn på gator och platser i kommunen.  

 

Sammanfattning 

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

behöver finnas attraktiva och naturliga namn på stadsdelar, gator och torg. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) skriver att Vimmerby kommun nu arbetar fram 

en social lokal utvecklingsstrategi som syftar till att öka attraktionskraften 

och stärka det sociala kapitalet. På Vimmerby kommuns hemsida kan man 

läsa om våra nya bostadsområden där det finns tomter till försäljning: 

Borstingen, Åkern och Öster Folkets Park med flera. Borstingen är en sjö 

och inte ett bostadsområde. Åkern är svårt att lokalisera då det finns många 

åkrar i kommunen. Öster Folkets Park ligger långt bort ifrån Folkets Park 

och förtjänar ett eget namn. Exempelvis Lyckebo som platsen intill 

bostadsområdet heter eller Blombacka känns mer fantasifullt och attraktivt. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att 

kommunen tar ett helhetsgrepp om namnsättningen av stadsdelar, gator och 

torg för att stärka den lokala attraktionskraften och delaktigheten och att 

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en 

beredning för namnsättning av stadsdelar, gator och torg. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  bifalla motionen och  

 

att  uppdra till kommunstyrelsen att organisera en 

namnsättningsberedning vars syfte är att bereda och ta fram 

förslag till namn på gator och platser i kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 53072. 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 206 2016-09-26  

Tjänsteskrivelse, Joakim Svensson, trafikadministratör 2017-03-27 Id 55988 

Arbetsutskottets beslut § 151 2017-05-23 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 148 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 145 Dnr 2017/000195  Kod 109 

Medborgarförslag om nedläggning av Pelarne förskola 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till pågående försäljning 

av Pelarne skola.  

 

Sammanfattning 

Göte Sevefalk har inlämnat medborgarförslag angående nedläggning av 

Pelarne förskola. Av medborgarförslaget framgår ett antal förslag angående 

samhällsplanering med inriktning på att ej fortsätta nedläggningen av 

Pelarne förskola.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att medborgaförslaget 

anses besvarat med hänvisning till pågående försäljning av Pelarne skola.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Göte Sevefalk, Id 55985 

Kommunfullmäktiges beslut § 65 2017-03-27 

Kommunstyrelsens beslut § § 57 2017-03-07  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-04-24 Id 56416 

Arbetsutskottets beslut § 129 2017-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 149 

 

Beslutet skickas till 

Göte Sevefalk 

___________________ 
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§ 146 Dnr 2014/000193  Kod 012 

Ledarskapspolicy för Vimmerby kommunkoncern 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att  godkänna uppdaterad ledarskapspolicy 

 

att  ledarskapspolicyn ska omfatta hela Vimmerby 

kommunkoncern fr.o.m. 2017-07-01 

 

att  kommunstyrelsen ges i uppdrag att komplettera 

ledarskapspolicyn med en bilaga om det politiska ledarskapet 

kopplat till den politiska avsiktsförklaringen.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en ledarskapspolicy.  

 

Vid sammanträdet 2016-01-25 beslutade fullmäktige att återremittera 

ärendet i enighet med Ingela Nilsson Nachtweijs (C) återremissyrkande. 

Motiveringen var att samspelet mellan den föreslagna ledarskapspolicyn och 

den nu gällande, betydligt utförligare ledarskapsfilosofin bör förtydligas och 

att ledarskapsfilosofin bör omfatta även våra bolag. Viktigt att våra bolag 

införlivas i våra värdegrundsord ”Ansvar, mod och fantasi”. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att  godkänna uppdaterad ledarskapspolicy 

att  ledarskapspolicyn ska omfatta hela Vimmerby 

kommunkoncern fr.o.m. 2017-07-01 
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att  kommunstyrelsen ges i uppdrag att komplettera 

ledarskapspolicyn med en bilaga om det politiska ledarskapet 

kopplat till den politiska avsiktsförklaringen. 

 

 

Deltagande i debatt 
Ingela Nilsson Nachtweij (S) 

 

Kommunchef Carolina Leijonram redogör för bilagan för ledarskap. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 254 2016-11-14 

Kommunfullmäktiges beslut § 9 2016-01-25 

Ledarskapspolicy 2015-11-05. Id 49252 

Ledarprogram 2015-11-05. Id 49254 

Ledarprogram bilaga, Id 57346 

Arbetsutskottets beslut 2017-05-23, KSAU § 156 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 157 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 

Kommunala bolagen 

 

___________________ 
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§ 147 Dnr 2016/000555  Kod 003 

Riktlinjer för sociala medier Vimmerby kommun - 
revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta reviderade riktlinjer för sociala medier.  

 

Sammanfattning 

För Vimmerby kommun är sociala medier en snabb och enkel väg att 

informera och kommunicera med medborgarna. I händelse av kris är sociala 

medier det absolut bästa sättet att snabbt sprida nödvändig information till 

medborgarna och att också få hjälp att sprida den vidare.  

 

Riktlinjen antogs av kommunfullmäktige den 31 oktober 2011 och har inte 

reviderats efter det. För att verksamheter i organisationen ska känna sig 

trygga i sin närvaro på sociala medier är det nödvändigt med en aktuell och 

tydlig riktlinje. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade 

riktlinjer för sociala medier.  

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för närvaro i sociala medier, Id 55651 

Tjänsteskrivelse, Petra Genfors, 2017-03-01, Id 55651 

Arbetsutskottets beslut § 124 2017-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 158 
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Beslutet skickas till 

Kommunikationsstrateg Petra Genfors (för vidare befordran till berörda)  

 

___________________ 
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§ 148 Dnr 2017/000193  Kod 000 

Erbjudande om delägarskap i Inera 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att  av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelse-

avtalet. 

 

att  godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som 

part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

 

att  finansiering sker genom oförutsedda medel.  

 

Sammanfattning 

Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring 

gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för 

digitalisering, genom det gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades 

redan 1999, då under namnet Infomedica, med syfte att utveckla e-

hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade Landstingsförbundet, Svenska 

Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket bolaget Carelink med 

ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 2007 

förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB 

(tidigare Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.  

 

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade 

uppdrag, till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster 

och projekt. Inera AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 

landsting och regioner. Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner 

kronor (2016). Verksamheten riktar sig gentemot både invånare och 

medarbetare i vård och omsorg. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelse-

avtalet. 

 

att  godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som 

part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

 

att  finansiering sker genom oförutsedda medel.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut Inera missiv kommun, Id: 56753 

Beslutsunderlag till kommunerna, Id: 56754 

Bilaga 1 – aktieöverlåtelseavtal, Id: 56755 

Bilaga 2 – anslutningsavtal Inera AB, Id: 56756 

Bilaga 3 – Aktieägaravtal, Id:56757 

Bilaga 4 – Bolagsordning, Id:56758 

Bilaga 5 – Ägardirektiv, Id:56760 

Bilaga 6 – Inera årsrapport 2015, Id: 56761 

Tjänsteskrivelse Jakob Bank controller 2017-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 155 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen (för vidare befordran till berörda)  

 

___________________ 
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§ 149 Dnr 2017/000264  Kod 004 

Ny förbundsordning för Kommunalförbundet 
Sydarkivera 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet 

inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.  

 

Sammanfattning 

Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande 

kommuners kommunfullmäktige. Större förändringar i Sydarkiveras 

förbundsordning: 

 

Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare. Styrelsen kan ta 

beslut om höjd anslutningsavgift för nya förbundsmedlemmar.  

 

Efter antagande av förbundsordningen detta år behöver antagande av nya 

förbundsmedlemmar inte längre tas av gamla medlemmars respektive 

fullmäktige utan beslutas av Sydarkiveras förbundsfullmäktige.  

 

Nya förbundsmedlemmar tar förbundsordningen i sin helhet. 

 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive 

bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.  
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Beslutsunderlag 

Förbundsfullmäktige § 4 från den 31 mars 2017. 

Förbundsfullmäktige § 5 från den 31 mars 2017. 

Ny förbundsordning antagen av förbundsfullmäktige 31 mars 2017 

inklusive, bilaga 1 medlemmar, bilaga 2 medlemsavgifter. 

Budget för 2018 och ekonomisk plan för 2019-2020. 

Tjänsteskrivelse Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef 2017-05-11 

Id 56682 

Arbetsutskottets beslut § 153 2017-05-23 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 154 

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen (för vidare befordran till berörda)  

 

___________________ 
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§ 150 Dnr 2017/000272  Kod 001 

Sammanträdeskalender 2018 för kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

godkänna sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2018. 

 

Sammanfattning 

Sammanträdeskalender för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

arbetsutskottet har tagits fram för nästkommande år. 

 

Sammanträdestillfällena är valda för att ärendeflödet mellan kommunens 

beslutsinstanser ska ske korrekt och effektivt med kommunens årshjul i 

beaktande.  

 

Under året har det framgått att arbetsutskottets sammanträdestid inte varit 

tillräcklig. Främsta orsaken är att mycket sammanträdestid har lagts på 

budgetberedning. För att under 2018 ge arbetsutskottet rätt förutsättningar att 

bereda ärenden och vara budgetberedande organ görs vartannat sammanträde 

om till heldag (kl. 10-17). Dessutom kommer ekonomiavdelningen förlägga 

budgetberedningen som egna sammanträden utanför ordinarie 

sammanträdestid för arbetsutskottet.  

 

Kalendern är framtagen med röda dagar och andra ledigheter i beaktande. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-30 att godkänna sammanträdes-

kalender för kommunstyrelsen och arbetsutskottet 2018. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2018. 
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Beslutsunderlag 

Sammanträdeskalender 2018, 2017-05-16 Id 56779  

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-16 Id 56778 

Arbetsutskottets beslut § 155 2017-05-23 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 156 

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen (för vidare befordran till berörda)  

 

___________________ 
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§ 151 Dnr 2017/000316  Kod 109 

Medborgarförslag om att stänga av Drottninggatan, vid 
fastigheten Falken 6, på kvällar och helger för fordons-
trafik  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda 

och fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger medborgarförslag från  

 om att stänga av Drottninggatan vid fastigheten Falken 6, på 

kvällar och helger för fordonstrafik. Han skriver att bilarna stör 

hyresgästerna i fastigheten Falken 6. 

 

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

annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom 

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

karaktär. Föreliggande medborgarförslag är av sådant slag att 

kommunfullmäktige kan överlåta på kommunstyrelsen att fatta beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av , Id 57177 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 152 Dnr 2017/000327  Kod 109 

Medborgarförslag om övervakningskameror i hela 
centrum i Vimmerby 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger medborgarförslag inlämnat av  

 angående övervakningskameror.  föreslår att 

Vimmerby ska ha övervakningskameror i hela centrum för att motverka 

kriminalitet, sabotage och vandalisering. Han skriver att det skulle få 

inflyttning till Vimmerby och ge ett tryggare samhälle om Vimmerby hade 

kameraövervakning. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av , Id 57292  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Säkerhetssamordnare Håkan Westerback 

 

___________________ 
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§ 153 Dnr 2017/000329  Kod 109 

Motion om att visa belastningsregisterutdrag även för 
utrikesfödda i kommunal verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Anneli Jakobsson 

(SD) om att visa belastningsregister även för utrikesfödda i kommunal 

verksamhet.  

 

Annelie Jakobsson (SD) skriver att idag är det krav att man lämnar utdrag 

från belastningsregistret för att söka yrken inom kommunal verksamhet som 

förskola, skola, fritidsverksamhet osv. Regeln har kommit till för att skydda 

våra barn och unga för olämpliga personer.  

 

Belastningsregistret visar om man är dömd för grövre brott, som misshandel, 

våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn osv. De här uppgifterna kvarstår i 10 

års tid innan de gallras bort. Men det finns undantag från detta och det är 

utrikesfödda som inte har en bakgrundshistorik på 10 år att visa upp. De 

behöver således inte visa upp utdrag från belastningsregistret. Ingen av 

arbetsgivarna vet vad den personen blivit dömd för i sitt hemland och det är 

så gott som omöjligt att få ut uppgifter från personens hemland.  

 

Med denna motion vill sverigedemokraterna därför att kommunfullmäktige 

beslutar att lika regler för nyanlända ska gälla som för inrikesfödda, alltså att 

belastningsregister som sträcker sig 10 år tillbaka i tiden.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 57321  
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 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?  
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Bygger man många avdelningar på en enhet så kan ett behov av flera 

enhetschefer göra att effektiviseringen uteblir eller minskar.  

 

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

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

stor enhet? 

 

Grannkommunen planerar att bygga 10 avdelningar till en kostnad på 100 

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

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

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

stor förskola långt ifrån sin bostad, vilket minskar tryggheten och 

kommunens attraktionskraft. Hur ser socialdemokraterna och moderaterna på 

den risken? 

 

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

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

behoven?  

 

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

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

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

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

bredare verksamhet erbjudas, utan att kommunen behöver använda sitt 

begränsade investeringsutrymme. Tänker BUN bjuda in fler aktörer? 

 

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

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

ni erbjudits men tackat nej till?   

 

Beslutsunderlag 

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

 

Beslutet skickas till 

Lis-Astrid Andersson (S) 

Barn- och utbildningsnämnden      

 

___________________ 

 




