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Plats och tid Plenisalen, Stadshuset Vimmerby 
måndagen den 29 maj 2017 kl 17:30-21.10 
Ajournering kl 20.15-20.30 

Beslutare Se sida 2 

Övriga närvarande Kommunchef Carolina Leijonram 
Kanslijurist Therese Jigsved 
Projektledare Carina Östh 
Projektledare Tobias Ragnarsson 
Revisor Ulf Svensson 
Samhällsbyggnaschef Miklos Hathazi 
Stadsarkitekt Sara Dolk 
Konsult Jonas T Sundelius 

Protokolljusterare Lis-Astrid Andersson (S) och Jimmy Alexandersson (L) 

Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen, måndagen den 12 juni 2017, kl 15.00  

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 91-122 

 Therese Jigsved  

 Ordförande 

  

 Lennart Nygren  

 Protokolljusterare 

  

 Lis-Astrid Andersson (S) och Jimmy Alexandersson (L)  

 

  

 

 Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-05-29 

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-12 Datum då anslaget tas ned 2017-07-05 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen 
 

Underskrift 

  

 Therese Jigsved  
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Tjänstgörande ersättare  Ordinarie ledamöter:  Ersättare:  

  Helen Nilsson (S) Stig Jaensson (S) 

  Camilla Stridh (S) Anna Björklund (S) 

  Eva Berglund (S) Anders Sundberg (S) 

  Michael Svensson (S) Maja W Enqvist (S) 

Ann Marie Blomgren  Peter Högberg (S) Erik Bouvin (S) 

  Cissi Hammar (S) Håkan Korán (S) 

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

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

  Mustafa Badran (S) Alexander Högberg (S) 

  Kjell Bülow (S) Tomas Gustavsson (S) 

Stig Jaensson  Ali Fenikh (S)   

  Maria Samuelsson (S)   

  Kenneth Björklund (S)   

Anders Sundberg  Anette Eriksson (S)   

  Daniel Nestor (S)   

  Emily Palenzuela (S)   

  Anders Enqvist (S)   

  Bo Stigstedt (S)   

T o m § 100  Micael Glennfalk (M) Johan Blomberg (M) 

Fr o m § 95  Magnus Gustafsson (M) Inge Teodorsson (M) 

  Niklas Gustafsson (M) Sören Sjöholm (M) 

  Claes Wetterström (M) Kjell Alexandersson (M) 

  Lisa Blom (M) Jörgen Köhler (M) 

Johan Blomberg  Morgan Esping (M)   

  Marie C Nicholson (M)   

  Tomas Peterson (M)   

  Håkan Nyström (M)   

  Ingela Nilsson Nachtweij (C) Birger Andersson (C) 

  Eva Svensson  (C) Kenneth Karlsson (C) 

  Anna Svensson (C) Krister Bergkvist (C) 

  Peter Karlsson (C) Erik Paulsson (C) 

Birger Andersson  Curt Tyrberg (C) Maja Danlid (C) 

  Birger Andersson (Dalsjö) (C)   

  Lisbeth Karlsson (C)   

  Bo Svensson (C)   

  Rein Soovik (C)   

  Gudrun Brunegård (KD) Thomas Karlsson (KD) 

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

T o m § 100  Lars Johansson (V) Lennart Höglund (V) 

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

  Caroline Axelsson (MP) Annika Fundin (MP) 

    Erika Fundin (MP) 

  Jimmy Alexandersson (L) Jan Söderlund (L) 

    Lamduan Wandirat (L) 

  Anneli Jakobsson (SD) Kjell Jakobsson (SD) 

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

  Jimmy Rödin (SD)   

  Kerstin Högye (SD)   

  Presidium:    

  Marcus Jonmyren, 2:e vice ordf (C)   

  Björn Swedborg, 1:e vice ordf (M)   

  Lennart Nygren, ordförande (S)   
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valfrihet ............................................................................................................. 44 
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KF § 119 Dnr 2017/000297 109 51 
Motion om föreningsinformation ........................................................................ 51 
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skola ................................................................................................................. 52 
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KF § 91 Dnr 2017/000004  Kod 000 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Lis- Astrid Andersson (S) och Jimmy 

Alexandersson (L) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

Tid och plats för justering är: måndagen den 12 juni 2017, kl 15.00, 

administrativa avdelningen, Stadshuset.  

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

______________________________________ 
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KF § 92 Dnr 2017/000001  Kod 000 

Meddelanden 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande meddelanden till 

handlingarna: 

 

-Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om valkretsindelningen i Kalmar län 

vid landstingsval och antalet mandat som landstingsfullmäktige ska ha vid 

valen 2018. 

 

-Uppdrag från länsstyrelsen i Kalmar län om valdistriktsindelningen i 

Vimmerby kommun. Ärendet bereds av valnämnden och beslut fattas av 

fullmäktige i september. Senast den 2 oktober 2017 vill länsstyrelsen ha svar 

från Vimmerby kommun. 

 

-Information från länsstyrelsen i Kalmar län om valkretsindelning i 

kommunerna i Kalmar län och om att om översyn av antalet ledamöter och 

ersättare i fullmäktige ska ändras behöver beslut fattas senast i februari 2018. 

Vimmerby kommun ska ej vara valkretsindelad . Organisationsberedningen 

ansvarar för översyn av antal ledamöter och ersättare i fullmäktige.  

 

-Finansrapport för Vimmerby kommun perioden 2017-03-31. 

 

-Detaljplan för Norrgården 4, Sörgården 1, Västgården 1 och Mellangården 

1, Vimmerby kommun, beslut om antagande i MBN § 81, 2017-05-10. 

 

 

______________________________________ 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 7(54) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 93 Dnr 2015/000138  Kod 140 

Projekt SLUS - Social lokal utvecklingsstrategi för 
Vimmerby kommun - information om strategi och 
vision 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid fullmäktiges sammanträde 2017-03-27 deltog kommunens 

representanter i advisory board vilket var kommunchef Carolina Leijonram, 

socialchef Anette Nilsson, barn- och utbildningschef Birgitha Sahlin, 

samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi, ekonomichef Mattias Karlsson, 

utvecklingschef Patrik Kinnbom, näringslivsutvecklare Carina Östh och 

projektmedarbetare Patric Engqvist.      

 

Fullmäktiges ledamöter delas in i grupper och en work-shop genomfördes 

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

grupperna redovisade sitt resultat och i samband med fullmäktiges 

sammanträde i maj kommer en sammanställning av resultatet att redovisas. 

 

Vid dagens sammanträde deltar projektledare Carina Östh som redogör för 

förslaget till social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun. 

Strategin är ute på remiss och planen är att den ska antas i oktober 2017.  

 

Vidare redogörs för de synpunkter som framkom i work-shopen med 

fullmäktige i mars samt synpunkter som förts fram av kommunstyrelsen 

beträffande vision för Vimmerby kommun.  

 

Kommunchef Carolina Leijonram går igenom förslagen till vision för 

Vimmerby kommun och sedan får fullmäktige diskutera  förslagen och 

lämna synpunkter. Planen är att även visionen för Vimmerby kommun ska 

antas i oktober 2017. 

 

  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, KF § 41 
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Beslutet skickas till 

Projektledare Carina Östh      

 

______________________________________ 
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KF § 94 Dnr 2017/000050  Kod 105 

Information från nämnder och förvaltningar till 
fullmäktige 2017 - ESF-projektet "Arbetsintegration 
kvinnor" 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde deltar projektledare Tobias Ragnarsson som 

berättar om projektet arbetsintegration för kvinnor. Det är ett ESF-projekt 

som drivs inom arbetsmarknadsenheten. Projektet går ut på att på olika sätt 

stödja utrikesfödda kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden.  

 

Budget omfattar ca 14,7 mnkr och genomförandetiden är våren 2017 till och 

med hösten 2019. 

 

 

Deltagande i frågestund 
Eva Berglund (S) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Helen Nilsson (S) 

Håkan Nyström (M) 

Anneli Jakobsson (SD) 

 

 

Beslutet skickas till 

Projektledare Tobias Ragnarsson      

 

______________________________________ 
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KF § 95 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: 

 

Rein Soowik (C) ställer fråga om marken som ägs av Linköpings stift på 53 

hektar som kommunen är intresserad av. Tomas Peterson (M) svarar att 

kommunen gärna vill komma över marken, men kan ej än så längre 

tillmötesgå de krav på ersättning. Har lämnat bud från Vimmerby kommun 

till Linköpings stift och förhandlingar pågår.  

 

Micael Glennfalk (M) frågar Lars-Inge Green (S) varför det saknas 

effektivitet i miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden gör vinst, men klarar 

ej tre veckors handläggningstid - hur tänker nämndens ordförande prioritera 

företagens frågor? Fråga även till kommunstyrelsens ordförande Tomas 

Peterson (M) om företags-LOTS och hur det fungerar idag. Lars-Inge Green 

(S) svarar att nämnden inte gör någon skillnad på ärenden och att de inte 

delar in ärenden i "egna ärenden" och "företagens" ärenden som Micael 

Glennfalk (M) gör gällande. Alla ärenden ska hanteras så snart som möjligt 

och de jobbar på så bra de kan. Att det generellt skulle vara 10 veckors 

handläggningstid nu är inget han känner till. Nämnden håller på och arbetar 

för fullt. Vet inte var Micael Glennfalk får sina uppgifter ifrån förutom hans 

egna ärende om bygglov. Ett stort bygglov tar flera veckor.  

Tomas Peterson (M) svarar att kommunen fokuserar på att kommunen ska ge 

god service till alla medborgare och inte enbart företagare. 
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Anneli Jakobsson (SD) frågar Lis-Astrid Andersson (S) varför Vimmerby 

gymnasium går med underskott? Lis-Astrid Andersson (S) svarar att 

underskottet beror på interkommunala ersättningar.  

 

Anneli Jakobsson (SD) frågor hur många ensamkommande har Vimmerby 

kommun tagit emot och Eva Berglund (S) svarar att Vimmerby tagit emot 

två ensamkommande under 2016 och ingen under 2017. Fördelningstal från 

länsstyrelsen är att ta emot tre ensamkommande under 2017.  

 

 

______________________________________ 
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KF § 96 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 lämnas redovisning angående granskning av 

biståndshandläggning inom äldreomsorgen och granskning av 

överförmyndarverksamheten.  

 

Tommy Nyberg, PWC, deltar via telefon och lämnar information om 

granskningen av biståndshandläggningen inom äldreomsorgen i Vimmerby 

kommun. 

 

 

Deltagande i frågestund 
Eva Berglund (S) 

 

Beslutsunderlag 

Granskning av biståndshandläggningen, Id 56392 

Granskning av överförmyndarverksamheten, Id 56391  

 

______________________________________ 
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KF § 97 Dnr 2017/000211  Kod 109 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2017-03-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

I enlighet med kommunstyrelsen reglemente (KF § 34 2016-02-29) samt 

delegationsordning för kommunstyrelsen (KS § 95 2016-03-01) ska 

arbetsutskottet i april varje år ta fram en förteckning över vilkas beredning 

inte slutförts. 

 

Under perioden 2016-03-31 till 2017-03-31 har 23 motioner besvarats. 

Under samma period har 16 motioner väckts, varav en motion har återkallats 

av motionären. En återkallad motion betraktas som avslutad och redovisas i 

denna sammanställning därmed som besvarad. 

 

Arbetsutskottet godkände redovisningen 2017-04-25 § 111. 

 

 

Deltagande i frågestund 
Gudrun Brunegård (KD) 

Helen Nilsson (S) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

 

Beslutsunderlag 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2017-03-31 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-04-04 Id 56129 

Arbetsutskottets beslut § 111, 2017-04-25 

 

______________________________________ 
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KF § 98 Dnr 2017/000212  Kod 109 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 
2017-03-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

I enlighet med kommunstyrelsen reglemente (KF § 34 2016-02-29) samt 

delegationsordning för kommunstyrelsen (KS § 95 2016-03-01) ska 

arbetsutskottet i april varje år ta fram en förteckning över vilkas beredning 

inte slutförts. 

 

Under perioden 2016-03-31 tom 2017-03-31 har nio stycken 

medborgarförslag besvarats. Under samma period har åtta stycken 

medborgarförslag lämnats in. 

 

Arbetsutskottet godkände redovisningen 2017-04-25 § 112.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 2017-03-31 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-04-04 Id 56281 

Arbetsutskottets beslut § 112 2017-04-25 

 

______________________________________ 
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KF § 99 Dnr 2017/000053  Kod 007 

Återrapportering av beslutade investeringar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde deltar samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi som 

redogör för hur beslutade investeringar har genomförts och hur det 

ekonomiska utfallet har blivit. 

 

 

Deltagande i frågestund 
Eva Berglund (S) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av genomförda investeringsprojekt, Id 55416 

 

______________________________________ 
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KF § 100 Dnr 2016/000384  Kod 231 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vimmerby 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av kommunstyrelsens förslag att 

anta föreliggande förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen för 

Vimmerby kommun med de redaktionella ändringar som tagits upp. 

 

Sammanfattning 

Varje kommun ska ha en aktuell plan för bostadsförsörjningen i kommunen. 

Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att 

leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 

bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till 

bostadsförsörjningsplan som varit på samråd och nu är föremål för 

antagande. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde Sara Dolk, stadsarkitekt och 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, för ärendet.  

Kommunstyrelsen diskuterade och gav medskick inför kommunfullmäktiges 

sammanträde. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna 

bostadsförsörjningsplanen efter ändringar enligt samrådsredogörelsen. 

 

Vid dagens sammanträde deltar stadsarkitekt Sara Dolk och konsult Jonas T 

Sandelius som redogör för ärendet. 

 

 

Deltagande i frågestund 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Magnus Gustafsson (M) 

Micael Glennfalk (M) 

Tomas Peterson (M) 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta framtagen 

bostadsförsörjningsplan för Vimmerby kommun. 

 

 

Yrkanden 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

den ändringen att bostadsförsörjningsplanen ska heta riktlinjer för 

bostadsförsörjningen enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjning. 

 

Ett antal redaktionella ändringar tas upp av ledamöterna och stadsarkitekt 

Sara Dolk får i uppdrag att göra dessa justeringar i dokumentet. 

 

Beslutsgång 

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

Han finner att fullmäktige bifaller Ingela Nilsson Nachtweijs (C) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sara Dolk, stadsarkitekt, 2017-05-03 

Bostadsförsörjningsplan 2017-05-03 

Samrådsredogörelse 2017-05-09 

Yttrande från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-05-09 

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2017-05-09 

Yttrande från Centerpartiet 2017-05-09 

Yttrande från Västerviks kommun 2017-05-09 

Yttrande från Vimmerby Energi och Miljö AB 2017-05-09 

Yttrande från Socialnämnden 2017-05-09 

Yttrande från Regionförbundet 2017-05-09 

Yttrande Länsstyrelsen 2017-05-09 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-09, KS § 108 

 

 

Beslutet skickas till 

Stadsarkitekt Sara Dolk (för vidare utskick till samtliga berörda tillsammans 

med uppdaterad version av riktlinjerna)  

 

______________________________________ 
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KF § 101 Dnr 2017/000206  Kod 043 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, valnämnden och överförmyndaren, 
miljö- och byggnadsnämnden och hjälpmedels-
nämnden för verksamhetsåret 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunfullmäktiges 

presidiums förslag att bevilja ansvarsfrihet för följande politiska organ för 

verksamhetsåret 2016 

 

- Kommunstyrelsen 

Anmälan om jäv från följande tjänstgörande ledamöter och ersättare: Tomas 

Peterson (M), Helen Nilsson (S), Magnus Gustafsson (M), Kenneth 

Björklund (S), Ingela Nilsson Nachtweij (C), Niklas Gustafsson (M), Lis-

Astrid Andersson (S), Marie Nicholson (M), Kjell Bülow (S), Eva Berglund 

(S), Daniel Nestor (S), Ola Gustafsson (KD), Bo Svensson (C) och Anna 

Svensson (C). 

 

 

- Barn- och utbildningsnämnden 

Anmälan om jäv från följande tjänstgörande ledamöter och ersättare: Lis-

Astrid Andersson (S), Camilla Stridh (S), Peter Karlsson (C), Kjell Bülow 

(S) och Lisa Blom (M). 

 

 

- Miljö- och byggnadsnämnden (gemensam nämnd med Hultsfred) 

Anmälan om jäv från följande tjänstgörande ledamöter och ersättare: Lars-

Inge Green (S), Johan Blomberg (M), Anders Sundberg (S), Bo Svensson 

(C), Anders Enqvist (S), Niklas Gustafsson (M) och Mustafa Badran (S) 

 

 

- Socialnämnden  

Anmälan om jäv från följande tjänstgörande ledamöter och ersättare: Eva 

Berglund (S), Marie Nicholson (M), Cissi Hammar (S), Bo Stigstedt (S), Eva 

Svensson (C) och Lisa Blom (M) 
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- Kultur- och fritidsnämnden (nämnden upphörde fr o m 2016-02-01) 

Anmälan om jäv från följande tjänstgörande ledamöter och ersättare: Daniel 

Nestor (S), Björn Swedborg (M) och Lisbeth Karlsson (C). 

 

 

- Valnämnden 

Anmälan om jäv från följande tjänstgörande ledamöter och ersättare: Eva 

Berglund (S), Magnus Gustafsson (M), Marcus Jonmyren (C), Bo Svensson 

(C), Cissi Hammar (S), Johan Blomberg (M), Lisa Blom (M), Lisbeth 

Karlsson (C) och Birger Andersson (C).  

 

 

- Överförmyndaren 

 

 

- Hjälpmedelsnämnden (gemensam nämnd i Kalmar län) 

Anmälan om jäv från följande tjänstgörande ledamöter och ersättare: Helen 

Nilsson (S) och Kenneth Björklund (S). 

 

 

Sammanfattning 

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

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

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

uppenbart obehövligt.  

 

Av revisionsberättelsen framgår sammanfattningsvis följande: Revisorerna 

ansvarar för att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt pröva om 

verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen 

har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god 

revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med 

den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 

bedömning och ansvarsprövning. Utifrån granskning gör revisorerna 

följande bedömning: 

 

Revisorerna bedömer att styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. 

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Under året har en 

fördjupad granskning av intern kontroll genomförts. Revisorerna föreslår 

fullmäktige att de ger kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja ett systematiskt 

arbete med den interna kontrollen utifrån en riskanalys. Kommunen lever 

upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2016 i och med 

att årets resultat gör att inget finns att återställa från tidigare år. 
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Måluppfyllelsen för de finansiella målen bedöms som mycket god då alla 

finansiella mål är uppfyllda. 

 

Vad gäller verksamhetsmålen bedömer revisorerna att redovisningen inte är 

tillfredsställande då samtliga verksamhetsmål ej har utvärderats. Det är 

viktigt att målen följs upp i kommande rapporter. Måluppfyllelsen för 

verksamhetsmål är svag då endast 12 mål av de 26 mål som redovisats 

bedöms som uppnådda. 

 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i 

kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och 

byggnadsnämnden, socialnämnden, valnämnden, överförmyndaren samt 

hjälpmedelsnämnden. 

 

Enligt fullmäktiges arbetsordning är det fullmäktiges presidium som bereder 

frågan om ansvarsfrihet. Fullmäktiges presidium delar revisorernas 

bedömning. Mot bakgrund av revisorernas redovisning beträffande 

verksamhetsmålen anser fullmäktiges presidium att det bör övervägas att 

minska antalet verksamhetsmål i syfte att säkerställa att samtliga 

verksamhetsmål utvärderas och kommenteras i årsredovisningen. Det är 

positivt att reglemente för intern kontroll är fastställt av fullmäktige. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger fullmäktiges presidiums förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att 

bevilja ansvarsfrihet för följande politiska organ för verksamhetsåret 2016 

 

- Kommunstyrelsen 

 

-Barn- och utbildningsnämnden 

 

-Miljö- och byggnadsnämnden (gemensam nämnd med Hultsfred) 

 

-Socialnämnden  

 

-Kultur- och fritidsnämnden (nämnden upphörde fr o m 2016-02-01) 

 

-Valnämnden 

 

-Överförmyndaren 

 

-Hjälpmedelsnämnden (gemensam nämnd i Kalmar län) 
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Beslutsgång 

Fullmäktiges ordförande ställer proposition på varje organ som föreslås få 

ansvarsfrihet och tjänstgörande ledamöter och ersättare anmäler jäv inför 

varje klubbslag.  

 

Beslutsunderlag 

Fullmäktiges presidiums förslag till beslut, Id 56498 

Revisorernas revisionsberättelse, Id 56351 

Granskningsrapport från PWC, Id 56494   

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Valnämnden 

Överförmyndaren 

Hjälpmedelsnämnden i Kalmar län 

Revisorerna 

Hultsfreds kommun 

 

______________________________________ 
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KF § 102 Dnr 2017/000190  Kod 043 

Årsredovisning för Vimmerby kommun 
verksamhetsåret 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

godkänna kommunens årsredovisning för 2016.  

 

Sammanfattning 

Årsredovisningen 2016 för kommunen innehåller utöver kommunens resultat 

även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Övergripande mål 

följs upp och väsentliga händelser beskriv. 

 

Resultatet 2016 för kommunen blev 19,0 mnkr och för kommunkoncernen 

33,3 mnkr. Från år 2014 har Vimmerby kommun ett krav på sig att inom tre 

år återställa 19,5 mnkr enligt det så kallade balanskravet. År 2015 

återställdes 6,8 mnkr. Årets balanskravsresultat är 18,7 mnkr och därmed är 

hela underskottet återställt. 

 

Årsredovisningen kommer att kompletteras med revisionsberättelse från 

kommunens revisorer till behandling i kommunfullmäktige. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde presenteras årsredovisning för 2016. 

Presentation görs av Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, 

Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden, Valnämnden, 

Överförmyndaren samt kommunens bolag Vimarhem AB och Vimmerby 

Energi och Miljö AB. 

 

Mattias Karlsson, ekonomichef, redogjorde för årets resultat i generella drag. 

Förvaltnings- och avdelningschefer redogjorde för respektive verksamhet. 

Nämndsordförande och controllers närvarade på sammanträdet. 

 

Kommunfullmäktige fick information om årsredovisningen för 2016 i 

samband med sammanträdet 2017-04-24. 

 

Enligt 8 kap 18 § kommunallagen ska kommunfullmäktige godkänna 

årsredovisningen. Det bör inte ske innan fullmäktige har beslutat om 

ansvarsfrihet. 
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Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

kommunens årsredovisning för 2016.  

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016, Id 55937 

Tjänsteskrivelse Mattias Karlsson, ekonomichef 2017-03-22 Id 55940 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 97 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 101 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24, KF § 73 

 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Revisorerna 

 

______________________________________ 
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KF § 103 Dnr 2017/000238  Kod 043 

Fråga om ansvarsfrihet för år 2016 - Regionförbundet i 
Kalmar län 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunfullmäktiges 

presidiums förslag att bevilja förbundsstyrelsen för Regionförbundet i 

Kalmar län ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 

Anmälan om jäv 

Följande ledamöter anmäler jäv och deltar ej i beslutet: Tomas Peterson (M), 

Helen Nilsson (S) och Gudrun Brunegård (KD) 

 

Sammanfattning 

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

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

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

uppenbart obehövligt.  

 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet beviljas av medlemmarna, 

vilket är kommunerna och landstinget. Av revisionsberättelsen framgår att 

revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

 

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

Revisorerna bedömer att den interna kontrollen varit tillräcklig. Av 

årsredovisningen framgår inte någon redovisning av verksamhetsmål och 

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

kommer vid sin samlade bedömning fram till att tillstyrka att 

Regionförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet. 

 

Enligt fullmäktiges arbetsordning är det fullmäktiges presidium som bereder 

fråga om ansvarsfrihet. Fullmäktiges presidium delar revisorernas 

bedömning. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger fullmäktiges presidiums förslag. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att 

bevilja förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2016.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse avseende Regionförbundet 2016, Id 56439 

Granskning av årsredovisningen, Id 45438 

Missiv från Regionförbundet, Id 56437  

Fullmäktiges presidiums förslag, Id 56486 

 

Beslutet skickas till 
Regionförbundet i Kalmar län 

 

 

______________________________________ 
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KF § 104 Dnr 2017/000210  Kod 040 

Fråga om ansvarsfrihet för ITSAM:s direktion och 
godkännande av årsredovisning för verksamhetsåret 
2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunfullmäktiges 

presidiums förslag att bevilja direktionen för ITSAM ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2016.  

 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta Kommunalförbundet ITSAMs årsredovisning för 2016. 

 

Anmälan om jäv 

Följande ledamöter anmäler jäv och deltar ej i beslutet: Tomas Peterson (M) 

och Helen Nilsson (S). 

 

Sammanfattning 

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

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

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

uppenbart obehövligt.  

 

Av revisionsberättelsen framgår sammanfattningsvis att revisorerna bedömer 

att direktionen har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och 

ekonomiskt tillfredsställande sätt.  

 

Direktionen har beslutat om mål för verksamheten som ska bidra till en god 

ekonomisk hushållning. Revisorerna bedömer den finansiella 

måluppfyllelsen som låg och rekommenderar fortsätt arbete får att nå 

målsättningen i sin helhet. Verksamhetsmålens uppfyllelse är god och 

balanskravet har uppnåtts. Årsredovisningen uppfyller i allt väsentligt kraven 

på rättvisande räkenskaper och är i allt väsentligt upprättade enligt god 

redovisningssed. Revisorerna kommer vid sin samlade bedömning fram till 

att tillstyrka att direktionen beviljas ansvarsfrihet. 
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Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning är det fullmäktiges presidium som 

bereder frågan om ansvarsfrihet. Fullmäktiges presidium delar revisorernas 

bedömning. 

 

Kommunalförbundet ITSAM upprättar en egen årsredovisning för sin 

verksamhet. Årsredovisningen ska sedan behandlas i varje medlemskommun. 

För verksamhetsåret 2016 redovisar Kommunalförbundet ITSAM ett resultat 

på 839 tkr.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger fullmäktiges presidiums förslag och 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att 

bevilja direktionen för ITSAM ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

Kommunalförbundet ITSAMs årsredovisning för 2016 

 

Beslutsunderlag 

Årsbokslut för ITSAM 2016, Id 56111 

Revisionsberättelse avseende ITSAM, Id 56110 

Granskningsrapport avseende ITSAM, Id 56109 

Direktionens protokoll 2017-03-02, § 10 

Fullmäktiges presidiums förslag, Id 56505 

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-09, KS § 117 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet ITSAM 

Ekonomiavdelningen 

Revisorerna 

 

______________________________________ 
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KF § 105 Dnr 2017/000218  Kod 040 

Fråga om ansvarsfrihet och årsredovisning för 
Samordningsförbundet i Kalmar Län för verksamhets-
året 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunfullmäktiges 

presidiums förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i 

Samordningsförbundet i Kalmar län för verksamhetsåret 2016. 

 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

för Vimmerby kommuns del godkänna årsredovisningen för 

Samordningsförbundet i Kalmar län år 2016. 

 

 

Anmälan om jäv 

Följande ledamöter anmäler jäv och deltar ej i beslutet: Marie Nicholson (M) 

och Eva Berglund (S). 

 

Sammanfattning 

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

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

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

uppenbart obehövligt.  

 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet beviljas av 

medlemmarna. 

 

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna bedömer att styrelsen har 

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Den 

finansiella måluppfyllelsen och uppfyllelsen av verksamhetsmål bedöms 

som mycket god. Revisorerna tillstyrker därför att Samordningsförbundets 

styrelse beviljas ansvarsfrihet. 
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Enligt fullmäktiges arbetsordning är det fullmäktiges presidium som bereder 

fråga om ansvarsfrihet. Fullmäktiges presidium delar revisorernas 

bedömning. 

 

Förbundsmedlemmarna ska var för sig besluta om årsredovisningen kan 

godkännas. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunfullmäktiges presidiums förslag 

och kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att 

bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet i Kalmar län för 

verksamhetsåret 2016. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby 

kommuns del godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet i 

Kalmar län år 2016 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Samordningsförbundet, Id 56165 

Granskningsrapport från revisorerna, Id 56163  

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016, Id 56164  

Missiv från Samordningsförbundet, Id 56166 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag, Id 56503 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-09, KS § 118 

 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet i Kalmar län      

 

______________________________________ 
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KF § 106 Dnr 2017/000063  Kod 003 

Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby 
kommuns bolag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och 

styrelsen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB, att anta föreliggande 

riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2005-11-28, KF § 162 företagspolicy för 

Vimmerby kommun och dess bolag. Vidare antogs gemensamt ägardirektiv 

för Vimmerby kommuns samtliga bolag 2012-04-23, KF § 76. Behov finns 

av att uppdatera styrdokumenten.   

 

Uppdrag har lämnats från styrelsen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

vid möte med arbetsgrupp 2016-11-17 att ta fram förslag till generella 

ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag som ersätter företagspolicy och 

gemensamt ägardirektiv. De generella ägardirektiven ska gälla hela 

koncernen. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens och styrelsen för 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Vimmerby kommun Förvaltnings 

AB, kommunfullmäktige besluta anta föreliggande riktlinjer och generella 

ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag.  

 

Beslutsunderlag 

Företagspolicy för Vimmerby kommun och dess bolag från 2005, Id 54937 

Gemensamt ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag från 2012, Id 54938 

Riktlinjer och generella ägardirektiv Vimmerby kommuns bolag, Id 55079 

Styrelseprotokoll VKF § 14 2017-04-13 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, Kanslijurist 2017-01-24 Id 54936 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-09, KS § 111 
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Beslutet skickas till 

Samtliga kommunala bolag 

Ekonomiavdelningen 

Kanslijurist Therese Jigsved 

 

______________________________________ 
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KF § 107 Dnr 2017/000274  Kod 003 

Instruktioner till kommunala bolagsstämmor 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att godkänna instruktioner till 

stämmoombudet att rösta på årsstämman i Vimmerby kommun Förvaltnings 

AB och i Vimmerby Turistbyrå AB enligt föreliggande förslag. 

 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde KF § 67, 2016-03-21 utsågs ombud 

till samtliga årsstämmor och extra bolagsstämmor i av Vimmerby kommun 

helägda och delägda bolag under innevarande mandatperiod till och med 

årsstämma 2019. Kommunfullmäktige utsåg ordförande Lennart Nygren (S) 

med förste vice ordförande Björn Swedborg (M) som ersättare.  

 

Bolagsstämmor i kommunens bolag har ägt rum under maj 2017 utan att 

instruktionerna har godkänts av ägaren. Instruktionerna som ombudet 

använde behöver därför godkännas i efterhand av fullmäktige. 

 

Ärendet är kungjort till dagens sammanträde, men ärendet är inte berett av 

vanlig ordning. Enligt 5 kap 32 § kommunallagen får ett brådskande ärende 

avgöras trots att ärendet inte har beretts om samtliga närvarande ledamöter är 

ense om beslutet. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger ekonomichefens förslag till beslut.  

 

Förslag till beslut 

Ekonomichefen Mattias Karlsson föreslår kommunfullmäktige besluta att 

instruera stämmoombudet att rösta på årsstämman i Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB och Vimmerby Turistbyrå AB enligt bilagor och att dessa 

instruktioner gäller tills vidare eller tills att frågor av principiell karaktär 

uppstår. 

 

Fullmäktiges ordförande Lennart Nygren (S) föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar att godkänna instruktioner till stämmoombudet att rösta på 

årsstämman i Vimmerby kommun Förvaltnings AB och i Vimmerby 

Turistbyrå AB enligt föreliggande förslag. 
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Deltagande i debatt 
Ola Gustafsson (KD) 

 

Beslutsgång 

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

Han finner att fullmäktige enhälligt beslutar i enlighet med ordförandens 

förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Mattias Karlsson angående VKF 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Mattias Karlsson ang turistbyrån 

Instruktion till ombud vad gäller Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

Instruktion till ombud vad gäller Vimmerby Turistbyrå AB 

Instruktion till ombud vad gäller Vimmerby Fibernät AB 

Instruktion till ombud vad gäller Vimmerby Energiförsäljning AB 

Instruktion till ombud vad gäller Vimmerby Energi och Miljö AB  

Instruktion till ombud vad gäller Vimmerby Energi Nät AB 

Instruktion till ombud vad gäller Vimarhem AB 

Instruktion till ombud vad gäller Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB 

 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunens bolag 

 

______________________________________ 
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KF § 108 Dnr 2014/000200  Kod 109 

Motion om lokala ordningsföreskrifter om tiggeri 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

avslå motionen om lokala ordningsföreskrifter om tiggeri.  

 

Reservationer 

Ledamöterna från sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Sandor Högye (SD) har genom motion väckt frågan om lokala föreskrifter 

om tiggeri. På senare tid har vi sett att antalet tiggare ökat i Vimmerby, 

liksom i övriga delar av landet. Tiggarna, som oftast kommer från forna 

öststater, kan idag genom medlemskapet i EU resa fritt i Europa. Stadsbilden 

förändras genom det omfattande tiggeriet och hos många särskilt äldre, ökar 

känslan av otrygghet då tiggarna ibland upplevs som påflugna eller 

hindrande. Vimmerby kommun har en socialtjänst och ingen människa ska 

därför behöva svälta eller sova utomhus i Vimmerby. Det kan inte heller 

vara Sveriges ansvar att ta hand om och härbärgera utländska medborgare 

som tigger i Sverige. EU har riktat ett särskilt ansvar till Rumänien därifrån 

många av tiggarna kommer och Rumänien har fått extra medel för detta. I 

Södertälje kommun är tillståndsplikt infört för tiggeri. Det innebär att 

tiggarna måste söka tillstånd för att inte bli bötfällda för sin verksamhet. 

 

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att Vimmerby 

kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför ordningsföreskrifter om 

tiggeri med lydelsen: 

 

Polismyndighetens tillstånd krävs för utländska medborgares insamling av 

pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en 

tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Den plats 

som ska tillstyrkas av kommunen vid sådana tillstånd är den öppna platsen 

mellan Vimmerby stadshus och Stångågatan. 

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Socialnämnden har inkommit med följande yttrande: 
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I socialnämndens yttrande beskrivs regelverket kring EU-medborgare och 

hur socialnämnden bedömer situationen i Vimmerby. 

Av yttrandet framgår bland annat följande: Socialförvaltningen har haft två 

förhandsbedömningar efter anmälningar gällande barn som tillhör gruppen 

tiggare. Ingen av anmälningarna ledde fram till fortsatta utredningar. 

Socialförvaltningen har ingen kunskap om vilka som varit i Sverige tre 

månader eller längre eller om de har registrerats hos Migrationsverket. 

Socialförvaltningen har noterat att det finns tiggare i Vimmerby tätort, men 

vet inte var de bor. Någon uppsökande eller förebyggande verksamhet från 

socialförvaltningens individ och familjeomsorg har inte varit aktuell och har 

heller inte diskuterats. Om fortsatta situationer med barn i samband med 

tiggeri skulle bli aktuellt bedöms att individ och familjeomsorgen ska 

kontakta den eller de det gäller och då bedöma behov av insatser. 

 

Aktuell situation inom socialtjänsten 

Efter kontakt med enhetschef Monica Bjerkinger 2017-04-10  bedöms 

situationen inom socialtjänsten vara som den beskrivits ovan. Inga större 

förändringar har skett i Vimmerby sedan yttrandet togs fram för två år sedan. 

Det finns endast ett fåtal personer i Vimmerby tätort som tillhör gruppen 

tiggare. 

 

Vad gäller enligt Vimmerby kommuns ordningsföreskrifter? 

Enligt de ordningsföreskrifter Vimmerby kommun har står det att 

polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 

liknande om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän 

sammankomst eller offentligt tillställning.  

 

Polismyndighetens tillstånd krävs inte när pengar samlas in till 

hjälporganisationer mm. Det krävs inte heller tillstånd i samband med 

framförande av gatumusik. 

 

Nuvarande regler i ordningsföreskrifterna tar inte sikte på tiggeri utan på 

insamlingar där man går runt med bössor och söker upp folk. Det finns 

endast lite rättspraxis på frågorna kring tiggeri, men det finns en begränsad 

möjlighet att förbjuda tiggeri i de lokala ordningsföreskrifterna. Det torde 

vara möjligt att förbjuda tiggeri i lokala ordningsföreskrifter vid livligt 

trafikerade platser, t ex vid gallerior och vid på- och avstigningsplatser för 

kollektivtrafik. Ett generellt förbud mot tiggeri är dock inte möjligt. En 

kommun som beslutade om det fick beslutet upphävt.  

 

Det torde också vara möjligt att i lokala ordningsföreskrifter ställa krav på 

tillstånd för tiggeri för att upprätthålla den allmänna ordningen.  

När det gäller tillsyn av ordningen och ingripanden som görs för att 

upprätthålla ordningen görs den genom polisen.  
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Bedömning 

Under de senaste åren har endast ett fåtal tiggare befunnit sig i Vimmerby 

och något behov av att ställa krav på tillstånd eller förbjuda tiggeri vid vissa 

platser bedöms ej finnas för närvarande. Med anledning härav föreslås 

avslag på motionen. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 

om lokala ordningsföreskrifter om tiggeri. 

 

 

Yrkanden 
Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

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

Han finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Sandor Högye, Id 45876. 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-08-29, KF§ 148. 

Kommunstyrelsens beslut 2014-10-21, KS § 325  

Socialnämndens beslut 2015-02-05. SN § 23 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-10 Id 56119 

Arbetsutskottets beslut § 110, 2017-04-25 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-09, KS § 112 

 

Beslutet skickas till 
Sandor Högye (SD) 

Socialnämnden 

 

______________________________________ 
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KF § 109 Dnr 2016/000155  Kod 109 

Medborgarförslag om att salen för undervisning i 
naturkunskap får vara kvar när Fabriken flyttas in i A-
huset på Vimmerby gymnasium 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av kommunstyrelsens förslag att 

medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till att frågan om att flytta 

Fabriken inte är aktuell. 

 

 

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Anna Svensson (C) reserverar sig mot 

beslutet.  

 

Sammanfattning 

Julia Jonsson har genom medborgarförslag framfört frågan om att bevara 

undervisningssal för naturkunskap i A-huset på gymnasiet för det fall 

Fabrikens verksamhet ska flyttas till Kulturskolan. Skulle samhällseleverna 

behöva flytta in till B/C-delen av gymnasiet skulle man behöva trängas med 

andra program om labbsalar och undervisningen skulle inte alls bli lika bra. 

  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-11-23 att bifalla 

medborgarförslaget eftersom undervisningssalen, fram till dess att 

utvecklingsavdelningen gör anspråk på hela A-huset, används i enlighet med 

det som förslagsställaren efterfrågar. 

 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget. 
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Deltagande i debatt 
Helen Nilsson (S) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Gudrun Brunegård (KD) 

 

 

Yrkanden 
Helen Nilsson (S) yrkar att fullmäktige beslutar att medborgarförslaget är 

besvarat med hänvisning till att frågan om att flytta Fabriken inte är aktuell. 

 

 

Beslutsgång 

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

Han finner att fullmäktige beslutar i enlighet med Helen Nilssons (S) förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Julia Jonsson, Id 50566 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, KF § 51 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut KSAU § 19, 2016-03-21 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-23, BUN § 164 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-04 Id 56118 

Arbetsutskottets beslut § 109 2017-04-25 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-09, KS § 113 

 

 

Beslutet skickas till 

Julia Jonsson 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

______________________________________ 
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KF § 110 Dnr 2016/000156  Kod 109 

Medborgarförslag om att få ha kvar naturkunskaps-
salen i A-huset, Vimmerby gymnasium om Fabriken 
flyttar in i byggnaden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av kommunstyrelsens förslag att 

medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till att frågan om att flytta 

Fabriken inte är aktuell. 

 

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Anna Svensson (C) reserverar sig mot 

beslutet.  

 

Sammanfattning 

Paulina Blom har genom medborgarförslag framfört om att få ha kvar 

naturkunskapssalen i A-huset, Vimmerby gymnasium om Fabriken flyttar in 

i byggnaden. Det finns en oro på gymnasiet att bli av med sin sal för 

undervisning i naturkunskap som på undervåningen i A-huset. Får man inte 

behålla salen kommer det att leda till att samhällseleverna och 

fordonseleverna ska trängas med alla andra program, vilket leder till tidsbrist 

till undervisningen som krävs.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-11-23, att bifalla 

medborgarförslaget eftersom undervisningssalen, fram till dess att 

utvecklingsavdelningen gör anspråk på hela A-huset, används i enlighet med 

det som förslagsställaren efterfrågar. 

 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget. 
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Yrkanden 
Helen Nilsson (S) yrkar att fullmäktige beslutar att medborgarförslaget är 

besvarat med hänvisning till att frågan om att flytta Fabriken inte är aktuell. 

 

 

Beslutsgång 

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

Han finner att fullmäktige beslutar i enlighet med Helen Nilssons (S) förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Paulina Blom, Id 50567 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, KF § 52 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut KSAU § 18, 2016-03-21  

Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse, Id 21237  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-23, BUN § 163  

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-04 Id 56114 

Arbetsutskottets beslut § 108 2017-04-25 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-09, KS § 114 

 

Beslutet skickas till 

Paulina Blom 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

______________________________________ 
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KF § 111 Dnr 2017/000243  Kod 106 

Överenskommelse om samverkan mellan 
polismyndigheten och Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

godkänna överenskommelsen mellan polismyndigheten och Vimmerby 

kommun.  

 

Sammanfattning 

Sveriges kommuner uppmanas att skriva överenskommelser med polis-

myndigheten. Till grund för denna överenskommelse ligger anmälda brott i 

Lokalpolisområde Västervik januari-augusti 2016, Trygghetsundersökningen 

2015-2016 samt drogvaneundersökningar i Vimmerby kommun. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

överenskommelsen mellan polismyndigheten och Vimmerby kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Överenskommelse om samverkan mellan polismyndigheten och Vimmerby 

kommun, Id 56453 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-09, KS § 119 

 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen (för vidare utskick till berörda parter)  

 

______________________________________ 
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KF § 112 Dnr 2016/000055  Kod 111 

Begäran om entledigande från Jörgen Köhler (M) 
avseende uppdraget som ersättare i fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Jörgen Köhler (M) entledigande 

från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och remitterar ärendet till 

länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Jörgen 

Köhler (M) avseende uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Jörgen Köhler (M), Id 56815  

 

Beslutet skickas till 

Jörgen Köhler 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Administrativa avdelningen 

Personalavdelningen      

 

______________________________________ 
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KF § 113 Dnr 2017/000239  Kod 109 

Medborgarförslag om en fontän i den stora nygrävda 
dammen vid norra utfarten mot Linköping 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda 

och fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger medborgarförslag inlämnat av Thomas 

Warberg. Han föreslår att det byggs en fontän i den stora nygrävda dammen 

vid norra utfarten mot Linköping. Det skulle kunna bli ett förskönande 

blickfång och kanske locka fler turister till Vimmerby. 

 

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

annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom 

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

karaktär. Fråga om att ge ut ett informationsblad faller inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområde. Föreliggande medborgarförslag är 

av sådant slag att kommunfullmäktige kan överlåta på kommunstyrelsen att 

fatta beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om en fontän vid norra utfarten mot Linköping, Id 56444 

 

Beslutet skickas till 

Thomas Warberg 

Kommunstyrelsen 

 

______________________________________ 
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KF § 114 Dnr 2017/000268  Kod 109 

Motion om pedagogisk omsorg och förskolor med 
mångfald och valfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till barn- och 

utbildningsnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Gudrun Brunegård 

(KD) och Torbjörn Sandberg (KD). Motionen handlar om pedagogisk 

omsorg och förskolor med mångfald och valfrihet och motionärerna lämnar 

ett flertal förslag.  

 

Beslutsunderlag 

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

Id 56747  

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

______________________________________ 
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KF § 115 Dnr 2017/000291  Kod 109 

Motion om nya friluftsaktiviteter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Rein Soowik (C) 

om nya friluftsaktiviteter i Vimmerby kommun. Rein Soowik (C) skriver att 

Vimmerby kommun har en rikt, spännande och varierad natur som tilltalar 

många. Motionen går ut på att skapa fler nya aktivitetsmöjligheter främst för 

vandrare och cyklister. 

 

Rein Soowik (C) föreslår att kommunen utreder förutsättningarna för att 

iordningställa flera leder för det rörliga friluftslivet utifrån exempel som 

anges i motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Rein Soowik, Id 56897  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

______________________________________ 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 46(54) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 116 Dnr 2017/000293  Kod 109 

Motion Återinför PRAO! 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till barn- och 

utbildningsnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar. Stora grupper går i pension 

under de närmaste åren. Mängder av lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, 

socionomer och andra personalgrupper behöver anställas till skola, vård, 

omsorg och socialtjänst. Detsamma gäller exempelvis byggsektorn, där det 

råder stor brist på kunniga elektriker, snickare, VVS-tekniker och 

plåtslagare. Samtidigt finns det områden med populära utbildningar, men 

som har stor risk att leda till arbetslöshet.  

 

PRAO är ett utmärkt sätt för ungdomar att få pröva om drömyrket verkligen 

motsvarar förväntningarna – och kanske upptäcka att andra yrken kan vara 

intressantare än man trott. Tyvärr togs PRAO i Vimmerby kommun bort för 

ett antal år sedan, efter att en arbetsplatsolycka drabbade en vuxen elev på en 

KY-utbildning, vilket satte ansvarsfrågan på sin spets. Det beslutades då att 

sluta även med grundskolans PRAO.  

 

Ganska snart kom protester från elever, som saknade denna möjlighet att på 

plats få pröva på olika yrken och sektorer. Vi kristdemokrater gick tidigt 

inför valet 2014 ut med att vi ville återinföra PRAO. Flera andra partier 

följde efter. Socialdemokraterna lade till och med en motion. När de kom i 

majoritet avslog de dessvärre sin egen motion.  

 

Nu har frågan väckts till liv igen. Ungdomarna själva har på olika sätt, bland 

annat i en budkavle till politikerna, uttryckt starka önskemål om att PRAO 

återinförs. Säkerhetsfrågan måste gå att lösa. Skolungdom ska ju inte utföra 

några tunga eller farliga arbetsuppgifter, de ska i första hand bilda sig en 

uppfattning om yrket genom att följa med i arbetet. Enligt några år gamla 

uppgifter lyckas 80-90 procent av landets kommuner lösa det. Då borde även 

Vimmerby kommun klara av det! 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 47(54) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

PRAO är en viktig pusselbit i skolans studie- och yrkesvägledning, för att 

kunna vägleda ungdomar till yrken där de har förutsättningar att trivas och 

kunna försörja sig. Det skulle därför vara en stor vinst för varje enskild tjej 

och kille, och för hela samhället, om PRAO återinfördes i Vimmerby 

kommun.  

 

Gudrun Brunegård (KD) och Ola Gustafsson (KD) föreslår därför 

kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag ta fram en plan för att 

återinföra PRAO i Vimmerby kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD) och Ola Gustafsson (KD), Id 

56902  

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

______________________________________ 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 48(54) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 117 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 interpellationen får ställas till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson (S) och att 

interpellationsdebatt hålls vid nästa sammanträde 2017-06-19.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde har en interpellation ställts 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 

Kristdemokraternas 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.  



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 49(54) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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.   

 

Beslutsunderlag 

Interpellation om daglig fysisk aktivitet, Id 56969  

 

Beslutet skickas till 

Lis-Astrid Andersson 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

______________________________________ 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 50(54) 

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      

 

______________________________________ 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 51(54) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 119 Dnr 2017/000297  Kod 109 

Motion om föreningsinformation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut. 

 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Jimmy Rödin (SD) 

angående föreningsinformation. Vimmerby har många föreningar och 

aktiviteter, men många ungdomar känner inte till allt.  

 

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta att införa 

informationsdagar på våra skolor från alla föreningar på aktiviteter som kan 

skicka en representant och att införa en informationstavla som uppdateras av 

personalen på skolan så man slipper onödigt spring av olika människor.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Jimmy Rödin (SD), Id 56959  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

______________________________________ 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 52(54) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 120 Dnr 2017/000301  Kod 109 

Interpellation till Helen Nilsson eller Tomas Peterson 
om Pelarne skola 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till 

kommunstyrelsens vice ordförande Helen Nilsson (S) och att 

interpellationsdebatt hålls vid nästa sammanträde 2017-06-19.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellation om Pelarne skola ställd 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. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 56995  

 

Beslutet skickas till 

Helen Nilsson      

 

______________________________________ 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 53(54) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 121 Dnr 2017/000302  Kod 109 

Medborgarförslag om störande trafik 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda 

och fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger medborgarförslag från Malin Johansson 

om störande trafik i Vimmerby tätort. Malin Johansson skriver att på grund 

av mycket störande trafik och buskörning nattetid så önskar hon som boende 

på Drottninggatan 16 , Vimmerby att trafiken mellan Västra Tullportsgatan 

och Sevedegatan stängs av kvälls- och nattetid, vilket det har varit tidigare. 

 

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. Fråga om att ge ut ett informationsblad faller inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområde. Föreliggande medborgarförslag är 

av sådant slag att kommunfullmäktige kan överlåta på kommunstyrelsen att 

fatta beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Malin Johansson, Id 56999   

 

Beslutet skickas till 

Malin Johansson 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

______________________________________ 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 54(54) 

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  

 

______________________________________ 

 


