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Plats och tid Plenisalen, Stadshuset Vimmerby 
måndagen den 24 april 2017 kl 17:30-19:40 
Ajournering 19:00-19:10 

Beslutare Se sida 2 

Övriga närvarande Kommunchef Carolina Leijonram 
Kanslijurist Therese Jigsved 
VD Jan Erixon 
VD Torbjörn Swahn 
Revisor Ulf Svensson 
Stadsarkitekt Sara Dolk 
Ekonomichef Mattias Karlsson 
Säkerhetssamordnare Håkan Westerback 

Protokolljusterare Cissi Hammar (S) och Annika Fundin (MP) 

Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen, 2017-05-08  

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 66-90 

 Therese Jigsved  

 Ordförande 

  

 Lennart Nygren  

 Protokolljusterare 

  

 Cissi Hammar                                                Annika Fundin  

 

  

 

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

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-04-24 

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-08 Datum då anslaget tas ned 2017-05-31 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen 
 

Underskrift 

  

 Therese Jigsved  
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Tjänstgörande ersättare  Ordinarie ledamöter:  Ersättare:  

  Helen Nilsson (S) Stig Jaensson (S) 

Stig Jaensson  Camilla Stridh (S) Anna Björklund (S) 

  Eva Berglund (S) Anders Sundberg (S) 

  Michael Svensson (S) Maja W Enqvist (S) 

  Peter Högberg (S) Erik Bouvin (S) 

  Cissi Hammar (S) Håkan Korán (S) 

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

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

  Mustafa Badran (S) Alexander Högberg (S) 

Maja W Enqvist  Kjell Bülow (S) Tomas Gustavsson (S) 

Ann Marie Blomgren  Ali Fenikh (S)   

  Maria Samuelsson (S)   

  Kenneth Björklund (S)   

  Anette Eriksson (S)   

  Daniel Nestor (S)   

  Emily Palenzuela (S)   

Fr o m § 70  Anders Enqvist (S)   

  Bo Stigstedt (S)   

T o m § 74  Micael Glennfalk (M) Johan Blomberg (M) 

Fr o m § 70  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) 

Kenneth Karlsson  Peter Karlsson (C) Erik Paulsson (C) 

  Curt Tyrberg (C) Maja Danlid (C) 

  Birger Andersson (Dalsjö) (C)   

  Lisbeth Karlsson (C)   

Birger Andersson  Bo Svensson (C)   

  Rein Soovik (C)   

  Gudrun Brunegård (KD) Thomas Karlsson (KD) 

  Torbjörn Sandberg (KD) Ola Gustafsson (KD) 

  Lars Johansson (V) Lennart Höglund (V) 

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

Annika Fundin  Caroline Axelsson (MP) Annika Fundin (MP) 

    Erika Fundin (MP) 

Fr o m § 75  Jimmy Alexandersson (L) Jan Söderlund (L) 

    Lamduan Wandirat (L) 

Sven Erik Lönnberg  Anneli Jakobsson (SD) Kjell Jakobsson (SD) 

  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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KF § 66 Dnr 2017/000004  Kod 000 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Cissi Hammar (S) och Annika Fundin 

(MP) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

Tid och plats för justering är: måndagen den 8 maj 2017, kl 15.00, 

administrativa avdelningen, Stadshuset.  

 

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

______________________________________ 
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KF § 67 Dnr 2017/000001  Kod 000 

Meddelanden 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta följande meddelanden till handlingarna: 

 

-Beslut från fullmäktige i Hultsfreds kommun om ansvarsfrihet för miljö- 

och byggnadsnämnden för verksamhetsåret 2016. 

 

-Beslut om intagningsstopp till förskolorna i Vimmerby kommun, BUN § 

39, 2017-03-22 

 

-Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om ersättare i fullmäktige efter Anna-

Maria Lyngstad (M). Ny ersättare är Jörgen Köhler (M). 

 

-Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om ersättare i fullmäktige efter Hugo 

Bäckman (S). Ny ersättare är Tomas Gustavsson (S). 

 

 

______________________________________ 
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KF § 68 Dnr 2017/000197  Kod 739 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger redovisning av förekomsten av ej 

verkstställda beslut av gynnande beslut och domar enligt socialtjänstlagen 

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

 

 

Deltagande i frågestund 
Gudrun Brunegård (KD) 

Eva Berglund (S) 

 

Beslutsunderlag 

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

 

______________________________________ 
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KF § 69 Dnr 2017/000008  Kod 000 

Återrapportering från kommunala bolag 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Enligt arbetsordningen skall avrapportering lämnas från de kommunala 

bolagen två gånger per år, en gång på våren i samband med årsredovisningen 

och en gång på hösten efter samråd med respektive bolag. 

 

Avrapportering skall lämnas angående de kommunala bolagens allmänna läge 

och resultat samt information om sådana ärenden av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt som fullmäktige har att ta ställning till. 

 

Vid dagens sammanträde lämnas information från följande kommunala 

bolag: 

 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB – VD Carolina Leijonram 

Vimarhem AB – VD Jan Erixon 

Vimmerby Energi och Miljö AB och dotterbolag – VD Torbjörn Swahn 

 

 

Deltagande i frågestund 
Helen Nilsson (S) 

Rein Soowik (C) 

Lars Johansson (V) 

 

Beslutsunderlag 

Presentation av VKFAB, Id 56532 

Presentation av VEMAB, Id 56533 

 

______________________________________ 
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KF § 70 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 inga frågor. 

 

______________________________________ 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 10(44) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 71 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: 

 

Inez Karlsson Sigge ställer fråga om miljö- och byggnadsnämndens beslut 

om att ej få hugga ner träde vid Rönnbärsgatan är överklagat. Lars-Inge 

Green (S) svarar att han vet att det är överklagat, men inte hur det går. 

 

______________________________________ 
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KF § 72 Dnr 2011/000079  Kod 840 

Information om gestaltningsprogrammet "Vackra 
Vimmerby" 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde deltar stadsarkitekt Sara Dolk som informerar om 

gestaltningsprogrammet och vad som har genomförts. Förra året 

genomfördes försköning av Södra Vi i Vackra Vimmerbys anda. För 2017 

finns inga medel avsatta i budget för att kunna genomföra något. 

Gestaltningsprogrammet ska ses liknande en översiktsplan vad gäller 

försköning av staden och övriga tätorter. Vissa bilder som finns med i 

gestaltningsprogrammet är från andra orter än Vimmerby och de finns med 

för att inspirera till hur miljön i Vimmerby skulle kunna se ut. 

 

 

Deltagande i frågestund 
Micael Glennfalk (M) 

Tomas Peterson (M) 

Helen Nilsson (S) 

 

Beslutsunderlag 

Populärversion av gestaltningsprogram av "Vackra Vimmerby", Id 55714 

 

______________________________________ 
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KF § 73 Dnr 2017/000190  Kod 043 

Årsredovisning 2016 - för information 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta informationen om årsredovisningen till 

handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Årsredovisningen 2016 för kommunen innehåller utöver kommunens resultat 

även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Övergripande mål 

följs upp och väsentliga händelser beskrivs. 

 

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, 

överförmyndarverksamheten 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 vid kommunstyrelsens sammanträde. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

kommunens årsredovisning för 2016. Fråga om ansvarsfrihet ska hanteras 

innan fullmäktige godkänner årsredovisningen och därför tas frågan om att 

godkänna årsredovisningen upp vid kommande sammanträde. 
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Vid dagens sammanträde redogör ekonomichef Mattias Karlsson för 

kommunens ekonomiska ställning och årsredovisningen för verksamhetsåret 

2016. 

 

 

Deltagande i frågestund 
Torbjörn Sandberg (KD) 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016 Id 55937 

Tjänsteskrivelse Mattias Karlsson, ekonomichef, Id 55940 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 97 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 101 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen      

 

______________________________________ 
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KF § 74 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 information om granskning av 

årsredovisningen av revisor Ulf Svensson. 

 

Beslutsunderlag 

Presentation av granskning av årsredovisningen, Id 56536 

 

______________________________________ 
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KF § 75 Dnr 2016/000613  Kod 109 

Motion om förkortad handläggningstid för motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

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

handläggningstid för motioner. Det är idag inte ovanligt att det tar ett år eller 

mer innan en motion är färdigbehandlad och klar för beslut. 

 

Enligt kommunallagen bör en motion som lämnas in till fullmäktige beredas 

inom ett år. Anneli Jakobsson (SD) yrkar att fullmäktige beslutar att förkorta 

handläggningstiden väsentligt så att det inte tar mer än högst sex månader 

från det att en motion lämnas in tills dess att det tas beslut.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Deltagande i debatt 
Sandor Högye (SD)  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson 2016-11-24 Id 54149 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 257 2016-11-28 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-01-24 Id 55084 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 81 
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Beslutet skickas till 
Anneli Jakobsson      

 

______________________________________ 
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KF § 76 Dnr 2017/000139  Kod 003 

Reglemente för intern kontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

att anta reglemente för intern kontroll enligt föreliggande förslag 

att upphäva tidigare beslut avseende reglemente för internkontroll, beslut 

av kommunfullmäktige 2005-04-25 § 53.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har under 2016 haft en revision för hur kommunen 

arbetar med intern kontroll.  

 

Efter att revisionen avslutats och rapporterats har reglementet för intern 

kontroll reviderats. Reglementet har tydliggjorts vad gäller 

ansvarsfördelning, när rapportering ska ske samt hur risker ska beräknas. 

Internkontrollen indelas i två granskningsområden som kallas för 

basgranskning och särskild granskning. 

 

Basgranskningen består utav utvalda och ansedda viktiga punkter som bör 

granskas årligen för att ha tillsyn och regelbunden kontroll över. Särskild 

granskning väljs ett par områden ut för speciell granskning. För den särskilda 

granskningen ska en risk och väsentlighetsanalys genomföras för varje 

område, i enlighet med reglementet. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag och 

ekonomichef Mattias Karlsson redogör för reglementet. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att anta reglemente för intern kontroll enligt föreliggande förslag 

att upphäva tidigare beslut avseende reglemente för internkontroll, beslut 

av kommunfullmäktige 2005-04-25 § 53.  

 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 18(44) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-14 § 70  

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, controller, 2017-02-24 Id 55571 

Reglemente för intern kontroll 

Internkontrollplan för nämnd - mall 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 73 

 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Revisorerna      

 

______________________________________ 
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KF § 77 Dnr 2017/000154  Kod 016 

Styrdokument för Vimmerby kommuns krisberedskapsarbete 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta Styrdokumentet för Vimmerby kommuns krisberedskapsarbete.  

 

Sammanfattning 

Vid Länsstyrelsens uppföljning 2016-08-17 konstaterades det att Vimmerby 

kommun inte har lämnat in något styrdokument för kommunens 

krisberedskapsarbete för mandatperioden 2015-2018. Kravet på ett 

styrdokument är nytt från och med denna mandatperiod och ett krav i 

överenskommelsen om kommunernas krisberedskap mellan SKL och MSB. 

 

Vid dagens sammanträde deltar säkerhetssamordnare Håkan Westerback 

som redogör för ärendet.  

 

 

Deltagande i frågestund 
Lars Johansson (V) 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

Styrdokumentet för Vimmerby kommuns krisberedskapsarbete.  

 

Beslutsunderlag 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Överenskommelse om kommuners krisberedskap – Precisering av mål och 

ersättning för uppgifter i LEH. SKL 12/6159, MSB 2012-5541 

Tjänsteskrivelse Stefan Larsson, räddningschef, 2017-02-02, Id 55710 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 82 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 75 
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Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

______________________________________ 
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KF § 78 Dnr 2017/000175  Kod 001 

Tillfällig fullmäktigeberedning för politisk organisation 
efter valet 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med 

de ändringar som Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Helen Nilsson (S) yrkar 

 

att  inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning för den politiska 

organisationen i Vimmerby kommun efter valet 2018 enligt 

föreliggande uppdragsbeskrivning 

att  beredningen maximalt får kosta 150 000 kr, 

att  finansiering sker genom oförutsedda medel.  

 

Sammanfattning 

Vid presidieberedningen 2017-03-13 mellan kommunstyrelsens presidium 

och kommunfullmäktiges presidium lyfte Helen Nilsson (S) frågan om 

behovet av att ha en tillfällig fullmäktigeberedning för att utreda den 

politiska organisationen efter valet 2018.  

 

Presidierna gav kanslijurist Therese Jigsved i uppdrag att ta fram förslag till 

tillfällig fullmäktigeberedning. 

 

Förslaget är framtaget utifrån de riktlinjer som gavs i samband med 

presidieberedningen. 

 

Redovisning av arbetet och förslag till beslut föreslås presenteras senast vid 

fullmäktiges sammanträde 18 december 2017.  

 

En beredningsordförande behöver utses av fullmäktige och berednings-

ordföranden föreslås få 1,5 % av KSO (10 336 kr) som arvode för uppdraget 

utöver sammanträdesarvodet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 

2017-03-28 att ändra förslaget till uppdragsbeskrivning till att 

ordförandearvode ej utgår om den som utses till beredningsordförande redan 

har årsarvode. Sammanträdesarvode utgår enligt bestämmelserna om 

ersättning till förtroendevalda. 
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För att en så stor beredning ska fungera behövs en arbetsgrupp inom 

beredningen. Beredningen föreslås själv få besluta om arbetsgruppens 

sammansättning och funktion. En eller flera tjänstemän knyts till 

beredningen. Kommunstyrelsen lämnar uppdrag till förvaltningen att utse 

lämplig person. 

 

Organisationsberedningens förslag överlämnas till kommunstyrelsen för 

yttrande och beslut i fullmäktige senast februari 2018. Ska ändring av antalet 

fullmäktigeledamöter göras måste det enligt 5 kap 3 § 2 st kommunallagen 

vara fattat före utgången av februari månad valåret. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04 att uppdra åt kommunstyrelsens 

arbetsutskott att med stöd av HR-avdelningen ta fram förslag till 

bestämmelser om arvoden efter valet 2018 och att arbetet med framtagande 

av bestämmelser av arvoden efter valet 2018 sker efter att den politiska 

organisationen är fastställd. 

 

Kommunstyrelsen beslutade också att göra följande ändring i förslaget till 

uppdragsbeskrivning; Ersättare till varje ledamot ska utses. Ersättare har 

enbart närvarorätt vid tjänstgöring. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning för den politiska 

organisationen i Vimmerby kommun efter valet 2018 enligt 

föreliggande uppdragsbeskrivning 

att  beredningen maximalt får kosta 150 000 kr, 

att  finansiering sker genom oförutsedda medel. 

 

 

Yrkanden 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att uppdragsbeskrivningen ändras till att 

beredningen ska bestå av tretton ledamöter som utses bland de som är 

valbara. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar att uppdragsbeskrivningen ändras så att ersättare till 

varje ledamot får utses och att även en vice ordförande ska utses av 

fullmäktige.  



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 23(44) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-03-13 Id 55804 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-14, KSAU § 75 

Uppdragsbeskrivning för organisationsberedningen, Id 55600 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-03-28 Id 55999 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 92 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 77 

 

Beslutet skickas till 
Ledamöterna och ersättarna i organisationsberedningen 

Administrativa avdelningen 

Ekonomiavdelningen 

HR-avdelningen 

Kanslijurist Therese Jigsved 

 

 

______________________________________ 
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KF § 79 Dnr 2017/000142 Kod 345 

Utökning verksamhetsområde vatten och avlopp inom 
fastigheten Nosshult, Vimmerby tätort 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och 

Vimmerby Energi och Miljö AB:s förslag  

 

att  hela fastigheten Nosshult 1:2 skall fortsättningsvis ingå i 

verksamhetsområdet inom Vimmerby tätort med tillgång till 

vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt spillvattenanslutning, 

 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i verksamhetsområdet 

genom en allmän va-anläggning så länge behovet finns kvar, 

 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

 

Sammanfattning 

I samband med påbörjad översyn av VA-planen för Vimmerby kommun har 

en genomgång skett av befintliga verksamhetsområden för VA i kommunen. 

Översynen visar att det finns fastigheter som är ansluta till den allmänna Va-

anläggningen utan att dessa i sin helhet införts i det så kallade 

verksamhetsområdet. 

 

Därför anser Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) i egenskap av VA-

huvudman att vissa justeringar av verksamhetsområdena i kommunen kan 

anses påkallade att genomföra med hänsyn till faktiska omständigheter i de 

enskilda fallen.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Vimmerby Energi och Miljö AB, 

kommunfullmäktige besluta 

att  Hela fastigheten Nosshult 1:2 skall fortsättningsvis ingå i 

verksamhetsområdet inom Vimmerby tätort med tillgång till vattentjänsterna 

dricksvattenförsörjning samt spillvattenanslutning, 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge behovet finns 

kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

Beslutsunderlag 

Utökat verksamhetsområde inom fastigheten Nosshult, 2016-12-13 Id 55631 

Vimmerby Energi och Miljös beslut § 13 2017-02-01 

Arbetsutskottet beslut 2017-02-28 § 83 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 91 

 

 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

______________________________________ 
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KF § 80 Dnr 2017/000142 Kod 345 

Utökning verksamhetsområde vatten och avlopp inom 
kvarteret Kompassen, Vimmerby tätort 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och 

Vimmerby Energi och Miljö AB:s förslag 

 

att  samtliga fastigheter inom kvarteret Kompassen skall ingå i 

verksamhetsområdet för VA i Vimmerby tätort, innefattande 

fastighetsbeteckning Kompassen 1, Kompassen 2, Kompassen 3, 

Kompassen 4, Kompassen 5, Kompassen 6, kompassen 7, Kompassen 

8, Kompassen 9, Kompassen 10, Kompassen 11, Kompassen 12, 

Kompassen 13 samt Kompassen 14 

 

att  va-tjänsterna i verksamhetsområdet skall tillgodoses genom en allmän 

va-anläggning så länge behovet finns kvar 

 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

Sammanfattning 

I samband med påbörjad översyn av VA-planen för Vimmerby kommun har 

en genomgång skett av befintliga verksamhetsområden för VA i kommunen.  

 

Översynen visar att det finns fastigheter som är ansluta till den allmänna Va-

anläggningen utan att dessa införts i det så kallade verksamhetsområdet. 

Därför anser Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) i egenskap av VA-

huvudman att vissa justeringar av verksamhetsområdena i kommunen kan 

anses påkallade att genomföra med hänsyn till faktiska omständigheter i de 

enskilda fallen.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Vimmerby Energi och Miljö AB, 

kommunfullmäktige besluta 

att  Samtliga fastigheter inom kvarteret Kompassen skall ingå i 

verksamhetsområdet för VA i Vimmerby tätort, innefattande 

fastighetsbeteckning Kompassen 1, Kompassen 2, Kompassen 3, Kompassen 

4, Kompassen 5, Kompassen 6, kompassen 7, Kompassen 8, Kompassen 9, 

Kompassen 10, Kompassen 11, Kompassen 12, Kompassen 13 samt 

Kompassen 14 

att  va-tjänsterna i verksamhetsområdet skall tillgodoses genom en 

allmän va-anläggning så länge behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

 

Beslutsunderlag 

Utökat verksamhetsområde inom kvarteret Kompassen, 2016-12-13 Id 

55630 

Vimmerby Energi och Miljös beslut § 13 2017-02-01 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 84 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 92 

 

 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

______________________________________ 
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KF § 81 Dnr 2017/000142 Kod 345 

Utökning verksamhetsområde vatten och avlopp inom 
Lunden 1, Vimmerby tätort 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens Vimmerby 

Energi och Miljö AB:s förslag 

 

att  fastigheten Lunden 1 skall ingå i verksamhetsområdet för VA i 

Vimmerby tätort, 

 

att  va-tjänsterna i verksamhetsområdet skall tillgodoses genom en allmän 

va-anläggning så länge behovet finns kvar 

 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

Sammanfattning 

I samband med påbörjad översyn av VA-planen för Vimmerby kommun har 

en genomgång skett av befintliga verksamhetsområden för VA i kommunen.  

 

Översynen visar att det finns fastigheter som är ansluta till den allmänna Va-

anläggningen utan att dessa införts i det så kallade verksamhetsområdet. 

Därför anser Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) i egenskap av VA-

huvudman att vissa justeringar av verksamhetsområdena i kommunen kan 

anses påkallade att genomföra med hänsyn till faktiska omständigheter i de 

enskilda fallen.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Vimmerby Energi och Miljö AB, 

kommunfullmäktige besluta 
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att  Fastigheten Lunden 1 skall ingå i verksamhetsområdet för VA i 

Vimmerby tätort, 

att  va-tjänsterna i verksamhetsområdet skall tillgodoses genom en 

allmän va-anläggning så länge behovet finns kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

 

Beslutsunderlag 

Utökning verksamhetsområde inom Lunden 1, Vimmerby tätort, 2016-12-13 

Id 55629 

Vimmerby Energi och Miljös beslut § 13 2017-02-01 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 85 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 93 

 

 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

______________________________________ 
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KF § 82 Dnr 2017/000142 Kod 345 

Utökning för verksamhetsområde sanitärt spillvatten 
samt dricksvatten i Södra Vi 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och 

Vimmerby Energi och Miljö AB:s förslag 

 

att  fastigheterna Nylinge 1:8, Nylinge 1:9, Nylinge 4:1 samt Vi 5:13 skall 

ingå i verksamhetsområdet för Södra Vi samhälle med tillgång till 

vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt spillvattenanslutning, 

 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i verksamhetsområdet 

genom en allmän va-anläggning så länge behovet finns kvar 

 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) är sedan 2010-01-01 huvudman 

för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen (VA) i Vimmerby 

kommun.  

 

I samhället Södra Vi finns i dagsläget 4 styck bebyggda bostadsfastigheter 

utefter norra sidan av Rumskullavägen vid den södra infarten från riksväg 

23/34 till samhället. Dessa fastigheter ingår för närvarande inte i det 

kommunala verksamhetsområdet för VA i Södra Vi. Däremot finns det två 

fastigheter som försörjs med dricksvatten från det kommunala Va-nätet.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Vimmerby Energi och Miljö AB, 

kommunfullmäktige besluta 
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att  Fastigheterna Nylinge 1:8, Nylinge 1:9, Nylinge 4:1 samt Vi 

5:13 skall ingå i verksamhetsområdet för Södra Vi samhälle med tillgång till 

vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt spillvattenanslutning, 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge behovet finns 

kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

 

Beslutsunderlag 

Utökning för verksamhetsområde i Södra Vi, 2016-12-13, Id 55628 

Vimmerby Energi och Miljös beslut § 13 2017-02-01 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 86 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 94 

 

 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

______________________________________ 
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KF § 83 Dnr 2017/000142 Kod 345 

Utökning för verksamhetsområde sanitärt spillvatten 
samt dricksvatten i Storebro 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och 

Vimmerby Energi och Miljö AB:s förslag 

 

att  fastigheterna Sjundekvill 1:203, Sjundekvill 1:204, Sjundekvill 1:205, 

Sjundekvill 1:206, Sjundekvill 1:207, skall ingå i verksamhetsområdet 

inom Storebro samhälle med tillgång till vattentjänsterna 

dricksvattenförsörjning samt spillvattenanslutning, 

 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i verksamhetsområdet 

genom en allmän va-anläggning så länge behovet finns kvar 

 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

 

Sammanfattning 

I samband med påbörjad översyn av VA-planen för Vimmerby kommun har 

en genomgång skett av befintliga verksamhetsområden för VA i kommunen.  

 

Översynen visar att det finns obebyggda fastigheter som har tillgång till 

dricksvatten- och spillvattenledningar i gatumark i mycket nära anslutning 

till fastighetsgräns. Trots detta är de aktuella fastigheterna i dagsläget inte 

införda i verksamhetsområdet. Av denna anledning anser Vimmerby Energi 

& Miljö AB (VEMAB) i egenskap av VA-huvudman att vissa justeringar av 

verksamhetsområdena i kommunen kan anses påkallade att genomföra med 

hänsyn till faktiska omständigheter i de enskilda fallen.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Vimmerby Energi och Miljö AB, 

kommunfullmäktige besluta 

att  Fastigheterna Sjundekvill 1:203, Sjundekvill 1:204, 

Sjundekvill 1:205, Sjundekvill 1:206, Sjundekvill 1:207, skall ingå i 

verksamhetsområdet inom Storebro samhälle med tillgång till 

vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt spillvattenanslutning, 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge behovet finns 

kvar 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

 

 

Beslutsunderlag 

Utökning för verksamhetsområde i Storebro, 2016-12-13, Id 55627 

Vimmerby Energi och Miljös beslut § 13 2017-02-01 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 87 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 95 

 

 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

______________________________________ 
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KF § 84 Dnr 2017/000142 Kod 345 

Utökning för verksamhetsområde sanitärt spillvatten 
samt dricksvatten i Frödinge 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och 

Vimmerby Energi och Miljö AB:s förslag 

 

att  fastigheten Frödinge 4:17 skall ingå i verksamhetsområdet inom 

Frödinge samhälle med tillgång till vattentjänsterna 

dricksvattenförsörjning samt spillvattenanslutning, 

 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i verksamhetsområdet 

genom en allmän va-anläggning så länge behovet finns kvar, samt att 

 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart aktuellt 

kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft.  

 

 

Sammanfattning 

I samband med påbörjad översyn av VA-planen för Vimmerby kommun har 

en genomgång skett av befintliga verksamhetsområden för VA i kommunen.  

 

Översynen visar att det finns fastigheter som är ansluta till den allmänna 

VA-anläggningen utan att dessa införts i det så kallade verksamhetsområdet. 

Därför anser Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) i egenskap av VA-

huvudman att vissa justeringar av verksamhetsområdena i kommunen kan 

anses påkallade att genomföra med hänsyn till faktiska omständigheter i de 

enskilda fallen.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Vimmerby Energi och Miljö AB, 

kommunfullmäktige besluta 

att  Fastigheten Frödinge 4:17 skall ingå i verksamhetsområdet 

inom Frödinge samhälle med tillgång till vattentjänsterna 

dricksvattenförsörjning samt spillvattenanslutning, 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning så länge behovet finns 

kvar, samt att 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

aktuellt kommunfullmäktige-beslut vunnit laga kraft.  

 

 

Beslutsunderlag 

Utökning för verksamhetsområde i Frödinge, 2016-12-13, Id 55626 

Vimmerby Energi och Miljös beslut § 13 2017-02-01 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 88 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 96 

 

 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

______________________________________ 
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KF § 85 Dnr 2016/000055  Kod 111 

Val av ledamöter och ersättare i tillfällig fullmäktige-
beredning för politisk organisation efter valen 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att till 

ledamöter och ersättare i den tillfälliga fullmäktigeberedningen 

organisationsberedningen utse: 

 

Ledamöter 

 

Lennart Nygren (S) 

 

Peter Högberg (S) 

 

Daniel Nestor (S) 

 

Eva Berglund (S) 

 

Tomas Peterson (M) 

 

Björn Swedborg (M)  

 

Marie Nicholson (M) 

 

Lars Sandberg (C)  

 

Annika Fundin (MP) 

 

Jimmy Alexandersson (L) 

 

Sandor Högye (SD) 

 

Ola Gustafsson (KD) 

 

Jens Stenman (V) 
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2017-04-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ersättare 

 

Kenneth Björklund (S) 

 

Bo Stigstedt (S) 

 

Claes Wetterström (M) 

 

Niklas Gustafsson (M) 

 

Kjell Alexandersson (M) 

 

Magnus Danlid (C) 

 

Caroline Axelsson (MP) 

 

Börje Forss (L) 

 

Jimmy Rödin (SD) 

 

Torbjörn Sandberg (KD) 

 

Anders Eriksson (V) 

 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens ordförande 

Eva Berglunds (S) förslag att utse Lennart Nygren (S) till ordförande och 

Björn Swedborg (M) till vice ordförande för beredningen. 

 

 

Sammanfattning 

Vid presidieberedningen 2017-03-13 mellan kommunstyrelsens presidium 

och kommunfullmäktiges presidium lyfte Helen Nilsson (S) frågan om 

behovet av att ha en tillfällig fullmäktigeberedning för att utreda den 

politiska organisationen efter valet 2018. Presidierna gav kanslijurist Therese 

Jigsved i uppdrag att ta fram förslag till tillfällig fullmäktigeberedning. 

 

Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att inrätta en tillfällig 

fullmäktigeberedning för den politiska organisationen i Vimmerby kommun 

efter valet 2018 nominerar valberedningen följande ledamöter och ersättare 

till den tillfälliga fullmäktigeberedningen. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger valberedningens förslag. 
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Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter och 

ersättare i den tillfälliga fullmäktigeberedningen organisationsberedningen 

utse: 

 

Ledamöter 

 

Lennart Nygren (S) 

 

Peter Högberg (S) 

 

Daniel Nestor (S) 

 

Eva Berglund (S) 

 

Tomas Peterson (M) 

 

Björn Swedborg (M)  

 

Marie Nicholson (M) 

 

Lars Sandberg (C)  

 

Annika Fundin (MP) 

 

Jimmy Alexandersson (L) 

 

Sandor Högye (SD) 

 

Ola Gustafsson (KD) 

 

Jens Stenman (V) 

 

 

Ersättare 

 

Kenneth Björklund (S) 

 

Bo Stigstedt (S) 

 

Claes Wetterström (M) 

 

Niklas Gustafsson (M) 
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Kjell Alexandersson (M) 

 

Magnus Danlid (C) 

 

Caroline Axelsson (MP) 

 

Börje Forss (L) 

 

Jimmy Rödin (SD) 

 

Torbjörn Sandberg (KD) 

 

Anders Eriksson (V) 

 

 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Eva Berglund (S) yrkar att fullmäktige beslutar 

att utse Lennart Nygren (S) till ordförande och Björn Swedborg (M) till vice 

ordförande för beredningen. 

 

 

Beslutsunderlag 

Valberedningens beslut 2017-04-24, VALB § 6 

 

Beslutet skickas till 

Ledamöterna och ersättarna i beredningen 

Administrativa avdelningen 

HR-avdelningen 

 

 

______________________________________ 
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KF § 86 Dnr 2016/000055  Kod 111  

Begäran om entledigande från Lars Nilsson (C) avseende 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning samt fyllnadsval efter Lars Nilsson (C)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lars Nilsson (C) från uppdraget 

som ersättare i valberedningen och utser Eva Svensson (C) till ersättare i 

valberedningen efter Lars Nilsson (C). 

  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Lars 

Nilsson (C) avseende uppdraget som ersättare i fullmäktiges valberedning.  

 

Vidare föreligger också nominering till fyllnadsval efter Lars Nilsson (C). 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Lars Nilsson (C), Id 56346 

Nominering från centerpartiet efter Lars Nilsson, Id 56582 

  

 

Beslutet skickas till 

Lars Nilsson 

Eva Svensson 

Administrativa avdelningen 

HR-avdelningen      

 

______________________________________ 
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KF § 87 Dnr 2016/000055  Kod 111 

Begäran om entledigande från Erik Paulsson (C) avseende 
uppdragen som ledamot samt oppositionssamordnare i 
socialnämnden samt fyllnadsval efter Erik Paulsson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Erik Paulsson (C) från uppdraget 

som ledamot och oppositionssamordnare i socialnämnden och utser Lars 

Sandberg (C) till ledamot och oppositionssamordnare efter Erik Paulsson (C). 

  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Erik 

Paulsson (C) avseende uppdraget som ledamot och oppositionssamordnare i 

socialnämnden.  

 

Vidare föreligger också nominering till fyllnadsval efter Erik Paulsson (C). 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Erik Paulsson (C), Id 56406 

Nominering från centerpartiet efter Erik Paulsson, Id 56581 

  

 

Beslutet skickas till 

Erik Paulsson 

Lars Sandberg 

Socialnämnden 

Administrativa avdelningen 

HR-avdelningen      

 

______________________________________ 
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KF § 88 Dnr 2017/000237  Kod 109 

Motion - Renovering av idrottshallen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) angående renovering av idrottshallen i Vimmerby för 

beredning. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) skriver bland annat att det under många år har 

diskuterats att det finns ett behov av en renovering av idrottshallen som 

byggdes år 1968. Det behöver nytt golv och ny skiljevägg som delar A-

hallen så att listen i golvet kan tas bort. Det är nödvändigt att göra detta för 

att minska skaderisken. Exempelvis Riksidrottsförbundet är en organisation 

som kan hjälpa till vid upprustning av idrottsanläggningar och 

föreningsutveckling. De har ett stöd till anläggningar. Det finns även andra 

externa aktörer som skulle kunna samverka för att få till en renovering. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att 

kommunen utreder möjligheten att renovera idrottshallen enligt ovan i 

samverkan med exempelvis Riksidrottsförbundet. 

 

 

Beslutsunderlag 

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

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

______________________________________ 
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KF § 89 Dnr 2017/000235  Kod 109 

Motion - Öka anslagen till kvinnojouren 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion om att öka anslagen till 

kvinnojouren inlämnad av Lars Johansson (V) för beredning. 

 

Lars Johansson (V) skriver bland annat att kvinnojouren är idag den 

organisation som tar största ansvar för mäns våld mot kvinnor, ett ansvar som i 

huvudsak borde tas av stat och kommun. Kvinnojouren i Hultsfred/Vimmerby 

får idag stöd av Vimmerby kommun med 45 000 kr per år och ungefär det 

dubbla från Hultsfred. Det är långt ifrån tillräckligt för att deras verksamhet ska 

fungera och de får förlita sig på tillfälliga donationer och projektpengar. 

Vänsterpartiet vill att Vimmerby ökar sitt stöd till kvinnojouren med minst det 

dubbla och matchar stödet från vår grannkommun. 

 

Lars Johansson (V) yrkar att stödet till Hultsfred/Vimmerby kvinnojour ökas 

till minst det dubbla jämfört med idag och att stödet årligen räknas upp för 

att säkerställa ett stabilt ekonomiskt stöd även i framtiden. 

  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Lars Johansson (V), Id 56421 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

______________________________________ 
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KF § 90 Dnr 2017/000236  Kod 109 

Motion - Hyggesfritt skogsbruk i Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Lars Johansson (V) 

angående hyggesfritt skogsbruk i Vimmerby kommun för beredning. 

 

Lars Johansson (V) skriver bland annat att hyggesfritt skogsbruk innebär att 

skogen aldrig slutavverkas utan uttaget ur skogen sker kontinuerligt i takt 

med att träden är avverkningsmogna. På sikt ger det ett utmärkt resultat både 

vad gäller ekonomi. artmångfald, en levande skog, friluftsliv och 

naturupplevelser och skulle ge kommunala skogar med långt större värden 

för Vimmerbyborna än idag. Det finns flera exempel på kommuner som 

inför hyggesfritt skogsbruk, bland annat Motala kommun. 

 

Lars Johansson (V) yrkar att Vimmerby kommun på hela eller delar av sina 

egna marker inför hyggesfritt skogsbruk. 

 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Lars Johansson (V), Id 56422 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

______________________________________ 

 


