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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) 

Ann Marie Blomgren  Cissi Hammar (S) Håkan Korán (S) 

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

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

  Mustafa Badran (S) Hugo Bäckman (S) 

  Kjell Bülow (S) Alexander Högberg (S) 

  Ali Fenikh (S)   

  Maria Samuelsson (S)   

  Kenneth Björklund (S)   

  Anette Eriksson (S)   

  Daniel Nestor (S)   

  Emily Palenzuela (S)   

  Anders Enqvist (S)   

  Bo Stigstedt (S)   

  Micael Glennfalk (M) Johan Blomberg (M) 

  Magnus Gustafsson (M) Inge Teodorsson (M) 

Fr o m § 28  Niklas Gustafsson (M) Sören Sjöholm (M) 

  Claes Wetterström (M) Kjell Alexandersson (M) 

  Lisa Blom (M) Anna Maria Lyngstad (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) 

Erik Paulsson, fr o m § 33  Anna Svensson (C) Krister Bergkvist (C) 

  Peter Karlsson (C) Erik Paulsson (C) 

  Curt Tyrberg (C) Maja Danlid (C) 

  Birger Andersson (Dalsjö) (C)   

  Lisbeth Karlsson (C)   

  Bo Svensson (C)   

  Rein Soovik (C)   

Ola Gustafsson  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) 

  Jimmy Alexandersson (L) Jan Söderlund (L) 

    Lamduan Wandirat (L) 

  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 § 25 Dnr 2017/000004  Kod 000 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Eva Berglund (S) och Ola Gustafsson 

(KD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

Tid och plats för justering är: måndagen den 6 mars 2017, kl 16.00, 

administrativa avdelningen, Stadshuset.  

 

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

______________________________________ 
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KF § 26 Dnr 2017/000001  Kod 000 

Meddelanden 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande meddelanden till 

handlingarna: 

 

-Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-02-08, MBN § 33, om 

planuppdrag för att upprätta detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Vimmerby 

kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av 

förskola i Vimmerby tätort. 

 

______________________________________ 
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KF § 27 Dnr 2017/000110  Kod 109 

Interpellation ställd till Tomas Peterson (M) om friskt 
och bra dricksvatten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga interpellationen till handlingarna. 

  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30 att en interpellation som handlar 

om friskt och bra dricksvatten från Lars Johansson (V) får ställas till Tomas 

Peterson (M) och att interpellationen behandlas vid nästa sammanträde 

2017-02-27. Interpellationen ställer två frågor: 

 

Hur kommer du som kommunalråd agera för att säkerställa tillräckligt 

mycket vatten av bra kvalitet till samtliga invånare i vår kommun? 

 

Kommer ni från kommunstyrelsens sida ta initiativ till att VA-verksamhets-

området i Södra Vi snarast utökas och görs till vattenskyddsområde så att 

drickvatten till Södra Vi och Vimmerby skyddas? 

 

Vid dagens sammanträde finns interpellationssvar från Tomas Peterson (M). 

 

 

Deltagande i interpellationsdebatt 
Tomas Peterson (M) 

Lars Johansson (V) 

Claes Wetterström (M)  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Lars Johansson (V), Id 55287 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30, KF § 24 

Interpellationssvar från Tomas Peterson, Id 55569 

 

______________________________________ 
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KF § 28 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: 

 

Anneli Jakobsson (SD) frågar Marie Nicholson (M) om hur hon förklarar att 

250 000 kr för socialnämnden ibland är mycket och ibland är lite beroende 

på vad det gäller. Marie Nicholson (M) svarar att det för en enskild person 

kan betyda mycket att slippa höjning av taxa, men att socialnämnden annars 

behöver få in så mycket intäkter som möjligt. 

 

Anneli Jakobsson (SD) frågar varför sverigedemokrater hängdes ut på 

sociala medier. Ingen svarar och fullmäktiges ordförande Lennart Nygren (S) 

gör bedömningen att då frågan ej rör kommunen så får den ej ställas. 

 

Lars Johansson (V) ställer fråga till Lennart Nygren (S) om varför 

fullmäktige inte har tagit upp motionen om barnskötare i fullmäktige då det 

finns ett förslag till beslut från oktober 2016. Lennart Nygren (S) svarar att 

ärendet inte är överlämnat än från kommunstyrelsen till fullmäktige. 

 

Rein Soowik (C) ställer fråga till Micael Glennfalk (M) om förslaget att 

använda området Ulriksdal istället för de områden som kommunstyrelsen 

föreslår. Micael Glennfalk (M) svarar att det är hans bedömning att 

Ulriksdalsområdet går att använda mer istället för andra områden som är 

föreslagna. 
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Ingela Nilsson Nachtweij (C) ställer fråga till hur man ska lösa behovet av 

förskoleplatser fram till dess att ny förskola är byggd? Lis-Astrid Andersson 

(S) svarar att det är ett stort problem och att nämnden tittar på paviljonger. 

 

 

______________________________________ 
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KF § 29 Dnr 2017/000005  Kod 000 

Allmänhetens frågestund 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår.  

 

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 inga frågor från allmänheten.  

 

______________________________________ 
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KF § 30 Dnr 2017/000039  Kod 007 

Information från revisorerna till fullmäktige 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår.  

 

Sammanfattning 

Vid varje sammanträde ska kommunens revisorer lämna aktuell information 

från revisorerna.  

 

Vid dagens sammanträde lämnas ingen redovisning pga sjukdom. 

 

 

______________________________________ 
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KF § 31 Dnr 2017/000007  Kod 000 

Redovisning av nämndernas uppdrag 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Enligt 3 kap 15 § kommunallagen skall varje nämnd redovisa till fullmäktige 

hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem. 

 

Av fullmäktiges arbetsordning § 25 framgår att varje nämnd skall lämna 

redovisning två gånger per år. Nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur 

de fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. Är uppdragen 

ej fullgjorda skall redovisning lämnas om ärendenas status.  

 

Nämnderna skall även lämna information om andra aktuella ärenden och 

åtgärder som nämnden önskar delge fullmäktige inför kommande period. 

 

 

Vid dagens sammanträde lämnar följande nämnder återredovisning: 

 

Kommunstyrelsen – ordförande Tomas Peterson (M) 

 

Barn- och utbildningsnämnden - ordförande Lis-Astrid Andersson (S) 

 

Miljö- och byggnadsnämnden - ordförande Lars-Inge Green (S) 

 

Kommunchef Carolina Leijonram, barn- och utbildningschef Birgitha Sahlin 

och miljö- och byggnadschef Anders Helgée finns tillgängliga för att svara 

på frågor. 

 

 

Deltagande i frågestund 
Anneli Jakobsson (SD) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Micael Glennfalk (M) 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med plan för nämndernas återredovisning till fullmäktige 

2017, Id 55203 

Register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna 2016, Id 55502 

Återredovisning från KS, tryckt information, Id 55623 

Återredovisning från KS, Id 55609 

Återredovisning från BUN, Id 55604 

Återredovisning från MBN, Id 55605 

 

______________________________________ 
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KF § 32 Dnr 2015/000335  Kod 001 

Avtal mellan Vimmerby kommun, Vimmerby kommun 
Förvaltnings AB, Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs 
AB, Astrid Lindgrens Värld AB, Insamlingsstiftelsen för 
bevarandet av Astrid Lindgrens gärning m fl om 
överlåtelse av aktier i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens 
Näs AB, överlåtelse av fastigheten Boken 2 och delar 
av fastigheten Vimmerby 3:3, m m 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att  godkänna samtliga avtal som Vimmerby kommun är part i, se 

punkterna a, b, d, f, g och l nedan, 

 

att  tillstyrka samtliga avtal som Vimmerby kommun Förvaltnings 

AB eller Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB är part i, se 

punkterna a, c, d, e, g, h, i, j och l nedan, 

 

att  godkänna ny bolagsordning för Kulturkvarteret Astrid 

Lindgrens Näs AB, 

 

att  genom gåva till Insamlingsstiftelsen för bevarandet av Astrid 

Lindgrens gärning överlåta dels ytterligare mark vid 

Kulturcentrumet Astrid Lindgren Näs, dels den del av 

fastigheten Vimmerby 3:3 som benämns Kohagen, allt under 

förutsättning att detaljplaner som medger marköverlåtelserna 

antas och vinner laga kraft, samt 

 

att  uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa marköverlåtelserna 

enligt angivna förutsättningar. 

 

 

Deltagande i beslut 
Lars Johansson (V) deltar ej i beslutet. 
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Sammanfattning 

I Vimmerby finns teater- och temaparken Astrid Lindgrens Värld som ägs av 

Astrid Lindgrens Värld AB ("ALV"). ALV ägs till 9,92 procent av det av 

Vimmerby kommun ("Kommunen") ägda bolaget Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB ("VKF") och till 90,08 procent av Salikon Förvaltnings AB 

("Salikon"). Sistnämnda bolag äger även Saltkråkan AB ("Saltkråkan") som 

äger de immateriella rättigheterna knutna till Astrid Lindgrens namn samt 

litterära och konstnärliga verk. 

 

I Vimmerby finns vidare Kulturcentrumet Astrid Lindgren Näs 

("Kulturcentrumet"). Kulturcentrumet är uppbyggt på den plats där Astrid 

Lindgren föddes och växte upp och har som ändamål att möta det stora 

intresse som finns av att lära mer om Astrid Lindgrens liv och gärning. 

 

Driften av verksamheterna vid Kulturcentrumet sköts av KALN och regleras 

i olika avtal mellan parterna. Mellan bolaget och ägarna av barndoms-

hemmet finns vidare ett samverkansavtal, varigenom bolaget driver och 

bemannar verksamheten i barndomshemmet. Det har emellertid visat sig att 

det finns behov av att förändra den nuvarande organisationen av Kultur-

centrumet. Att KALN ägs av en kommun gör det t ex svårare att attrahera 

sponsorer och att göra de investeringar som krävs för utvecklingen av 

Kulturcentrumet. 

 

I syfte att möta de behov som finns och att möjliggöra en fortsatt positiv 

utveckling av Kulturcentrumet har parterna den 27 juni 2016 träffat en 

avsiktsförklaring som kortfattat innebär att all egendom vid Kulturcentrumet, 

med undantag för barndomshemmet, avses överlåtas till Stiftelsen, att 

aktierna i KALN avses överlåtas av VKF till ALV samt att stiftelsen och 

KALN avses träffa ett hyresavtal varigenom KALN ska förhyra den 

stiftelsen tillhöriga egendomen. Efter det att ovannämnda avsiktsförklaring 

träffats har parterna enats om att Kommunen ska vara ägare till de 

boksamlingar som finns inom Kulturcentrumet och att Kommunen ska 

upplåta dessa till KALN. 

 

Kommunen har uppdragit åt Rickard Wilhelmsson Corporate Finance AB att 

göra en värdering av aktierna i KALN. I värderingsutlåtandet, daterat den 16 

juni 2016, anges att marknadsvärdet på aktierna i bolaget per den 31 

december 2016 är noll kronor, baserat på såväl en avkastningsvärdering som 

en substansvärdering. 

 

Till verkställande av vad parterna är överens om enligt ovan och baserat på 

den genomförda värderingen av aktierna i KALN har parterna nu kommit 

överens om de avtal som anges i punkterna a – l nedan samt ny 

bolagsordning för KALN. 
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a) Ett övergripande paraplyavtal mellan Kommunen, VKF, KALN, 

stiftelsen, Salikon, Saltkråkan och ALV som främst innehåller bestämmelser 

som är gemensamma för de underavtal som anges i punkterna b - l nedan. 

 

b) Underavtal mellan Kommunen och Stiftelsen, varigenom Kommunen till 

Stiftelsen skänker prästgårdsfastigheten, d v s Vimmerby Boken 2, och viss 

annan mark inom Kulturcentrumet. 

 

c) Underavtal mellan KALN och Stiftelsen, varigenom KALN till Stiftelsen 

säljer trädgårds- och parkeringsanläggningarna inom Kulturcentrumet för 

bokfört värde. 

 

d) Underavtal mellan KALN och Kommunen, varigenom KALN till 

Kommunen skänker boksamlingar som finns inom Kulturcentrumet. 

 

e) Underavtal mellan KALN och Stiftelsen, varigenom KALN till Stiftelsen 

skänker viss övrig lös egendom som finns inom Kulturcentrumet. 

 

f) Underavtal mellan Kommunen och Stiftelsen, varigenom Kommunen till 

stiftelsen skänker viss lös egendom som finns inom Kulturcentrumet. 

 

g) Underavtal mellan Kommunen och KALN, varigenom Kommunen till 

KALN upplåter de boksamlingar som finns inom Kulturcentrumet. 

 

h) Underavtal mellan Stiftelsen och KALN, varigenom Stiftelsen till KALN 

hyr ut all sin egendom inom Kulturcentrumet, d v s utställningshallen, 

prästgården, trädgårdsanläggningarna, parkeringsplatserna m m. 

 

i) Underavtal mellan VKF och ALV, varigenom VKF till ALV säljer 

aktierna i KALN. 

 

j) Underavtal mellan Salikon, ALV och VKF om ägandet av aktierna i ALV 

och KALN samt driften av dessa bolag. 

 

k) Underavtal mellan Saltkråkan och Stiftelsen om rätten att använda 

immateriella rättigheter i de verksamheter som bedrivs inom 

Kulturcentrumet. 

 

l) Underavtal mellan Kommunen och KALN om förvaring av allmänna 

handlingar. 

 

Styrelserna för VKF och KALN har godkänt de avtal som dessa bolag är part 

i under förutsättning av kommunfullmäktiges tillstyrkan.  
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Vidare har Styrelsen för VKF beslutat föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna ny bolagsordning för KALN. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Peter Olson, kommunjurist för ärendet. 

Därefter lämnar även kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) 

information om ärendet. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna samtliga avtal som Vimmerby kommun är part i, se 

punkterna a, b, d, f, g och l nedan, 

att  tillstyrka samtliga avtal som Vimmerby kommun Förvaltnings 

AB eller Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB är part i, se 

punkterna a, c, d, e, g, h, i, j och l nedan, 

att  godkänna ny bolagsordning för Kulturkvarteret Astrid 

Lindgrens Näs AB, 

att  genom gåva till Insamlingsstiftelsen för bevarandet av Astrid 

Lindgrens gärning överlåta dels ytterligare mark vid 

Kulturcentrumet Astrid Lindgren Näs, dels den del av 

fastigheten Vimmerby 3:3 som benämns Kohagen, allt under 

förutsättning att detaljplaner som medger marköverlåtelserna 

antas och vinner laga kraft, samt 

att  uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa marköverlåtelserna 

enligt angivna förutsättningar. 

 

 

Deltagande i frågestund 
Lars Johansson 

 

 

Deltagande i debatt 
Tomas Peterson (M) 

Lars Johansson (V) 

Helen Nilsson (S) 

Micael Glennfalk (M) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

 

 

Yrkanden 
Tomas Peterson (M) yrkar med instämmande av Peter Högberg (S), Micael 

Glennfalk (M) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) bifall till kommun-

styrelsens förslag. 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 17(24) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Peter Olson, kommunjurist 2017-02-07, Id 55313 

Värderingsrapport KALN 2016-06-19, Id 52260 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-27 att godkänna avsiktsförklaringen, 

KF§ 155 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 om koncernbidrag till KALN, KF§ 

276 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30 att utse ny styrelse för KALN, KF§ 

20 

Paraplyavtal och underavtal 2017-02-03 enligt punkterna a-l ovan, Id 55229- 

55240 

Bolagsordning 2017-02-03 för KALN, Id 55241 

Styrelsebeslut i KALN 2017-02-03 om att godkänna avtal, Id 55242 

Styrelsebeslut i VKF 2017-02-05 om att godkänna avtal och föreslå 

bolagsordning, Id 55243 

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-14, KS § 40 

Presentation av ärendet på fullmäktiges sammanträde, Id 55644 

 

 

Beslutet skickas till 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB 

Insamlingsstiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning 

Salikon Förvaltnings AB 

Saltkråkan AB 

Astrid Lindgrens Värld AB 

Barbro Alvtegen, Eivor Benson och Gunvor Ruhnström genom Bengt 

Benson 

Kommunstyrelsen 

Peter Olson, kommunjurist 

 

______________________________________ 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 18(24) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 33 Dnr 2017/000070  Kod 040 

Försäljning och fusion av det vilande kommunala 
bolaget Vimmerby Turistbyrå AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att  Vimmerby kommun Förvaltnings AB, 556082-1976, köper 

aktierna i Vimmerby Turistbyrå AB, 556528-5748, av 

Vimmerby kommun för bokfört värde (1,1 mnkr). 

 

att  när ägandet av aktierna har gått över till Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB ska Vimmerby Turistbyrå AB fusioneras in i 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB samtidigt som en bifirma 

registreras med namn Vimmerby Turistbyrå AB.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby Turistbyrå AB är sedan flera år tillbaka ett vilande bolag. Det 

som finns kvar i bolaget är en fordran på Vimmerby Turistbyrå ekonomisk 

förening på 1 mnkr. Bolaget bör avvecklas då det inte bedriver någon 

verksamhet. Fordran ska kvarstå och Vimmerby Turistbyrå AB ska 

namnskyddas.   

 

Försäljning och fusion genomförs också för att förenkla framtida 

administration (bokslut, årsredovisning, årliga avgifter mm) vilket leder till 

lägre kostnader och en tydligare koncernstruktur. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 19(24) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

att  Vimmerby kommun Förvaltnings AB, 556082-1976, köper 

aktierna i Vimmerby Turistbyrå AB, 556528-5748, av 

Vimmerby kommun för bokfört värde (1,1 mnkr). 

 

att  när ägandet av aktierna har gått över till Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB ska Vimmerby Turistbyrå AB fusioneras in i 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB samtidigt som en bifirma 

registreras med namn Vimmerby Turistbyrå AB.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mattias Karlsson, ekonomichef, 2017-01-12, Id 54989 

Arbetsutskottets protokoll 2017-01-31 § 15 

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-07, KS § 27 

 

 

Beslutet skickas till 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

Ekonomiavdelningen 

 

______________________________________ 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 20(24) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 34 Dnr 2016/000055 Kod 111 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden efter Linda Ungsäter (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nomineringen att utse Bert 

Lindesfeldt (M) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Linda 

Ungsäter (M).  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28 att entlediga Linda Ungsäter (M) 

från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och remitterade 

ärendet om att nominera ny ersättare till gruppledaren Marie Nicholson (M). 

 

Vid dagens sammanträde föreligger nominering från moderaterna. 

 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Linda Ungsäter, Id 53942 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28, KF § 253 

Nominering från moderaterna, Id 55694 

 

 

Beslutet skickas till 

Bert Lindesfeldt 

Barn- och utbildningsnämnden 

Personalavdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

______________________________________ 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 21(24) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 35 Dnr 2016/000055 Kod 111 

Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter Cissi 
Hammar (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nomineringen att utse Stig 

Jaensson (S) till ledamot i socialnämnden efter Cissi Hammar (S) från och 

med 2017-04-01.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30 att bevilja Cissi Hammar (S) 

entledigande från uppdraget som ledamot i socialnämnden från och med 

2017-04-01 och remitterar ärendet att nominera ny ledamot efter Cissi 

Hammar (S) till gruppledare Kenneth Björklund (S). 

 

Vid dagens sammanträde föreligger nominering från socialdemokraterna.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Cissi Hammar, Id 55175 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30, KF § 21 

Nominering från socialdemokraterna, Id 55695 

 

 

Beslutet skickas till 

Stig Jaensson 

Socialnämnden 

Personalavdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

______________________________________ 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 22(24) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 36 Dnr 2017/000103  Kod 109 

Motion om att införa social tjänstehund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att bereda 

motionen om social tjänstehund och ta fram förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Sandor Högye (SD) 

m fl om att införa social tjänstehund. Motionärerna skriver att det blir allt 

vanligare med social tjänstehund inom äldreomsorg och skola. Att ofta träffa 

en hund påverkar hälsan positivt.  Naturligtvis måste hundfria zoner inrättas 

för de som är hundrädda och allergiker, men kan andra kommuner införa 

detta, kan motionärerna inte se varför Vimmerby kommun inte kan. 

 

Med denna motion yrkar motionärerna att kommunfullmäktige ger 

socialnämnden i uppdrag att ta kontakt med andra kommuner som infört 

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

efter detta och där det bedöms lämpligt inför sociala tjänstehunder inom 

äldreomsorgen i kommunal regi. 

 

 

Beslutsunderlag 

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

 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

 

______________________________________ 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 23(24) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 37 Dnr 2017/000147  Kod 109 

Interpellation om arbetssituationen i förskoleverksam-
heten ställd till Lis-Astrid Andersson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till barn- och 

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

lämnas vid nästkommande sammanträde 2017-03-27. 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellation inlämnad av Lars 

Johansson (V) ställd till Lis-Astrid Andersson (S) angående arbetssituationen 

inom förskolan. Av interpellationen framgår att arbetssituationen i 

förskolorna i Vimmerby kommun har under lång tid varit mycket pressad 

med stora barngrupper och många barn per personal. Med anledning av detta 

ställer Lars Johansson (V) två frågor: 

 

Hur ska barn- och utbildningsnämnden agera för att ge vettiga arbets-

förhållanden för personalen inom förskola och kunna rekrytera den 

kompetens som behövs? 

 

Kommer den nuvarande majoriteten att skjuta till tillräckligt med resurser till 

förskoleverksamheten för att kunna bemanna de nyöppnade avdelningarna 

som planeras? 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation ställd av Lars Johansson (V), Id 55691 

 

Beslutet skickas till 

Lis-Astrid Andersson 

Barn- och utbildningsnämnden      

 

______________________________________ 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 24(24) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 38 Dnr 2017/000140  Kod 109 

Interpellation till socialnämndens ordförande Eva 
Berglund (S) om integrationsprojekt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till social-

nämndens ordförande Eva Berglund (S) och att svar lämnas vid näst-

kommande sammanträde 2017-03-27. 

 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellation inlämnad av Anneli 

Jakobsson (SD) om integrationsprojekt i Vimmerby kommun. För 

närvarande pågår ett arbetsmarknadsprojekt i Vimmerby som riktar sig mot 

utländska kvinnor. Anneli Jakobsson (SD) ställer följande frågor: 

 

Hur många deltar i detta projekt och hur finansieras projektet? 

 

Är det för alla utrikesfödda kvinnor i Vimmerby kommun eller är det endast 

för nyanlända? 

 

Varför kan ni inte ordna ett projekt där både män och kvinnor kan delta för 

att uppnå en så jämna könsfördelning som möjligt? 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 55574 

 

Beslutet skickas till 

Eva Berglund (S) 

Socialnämnden 

 

______________________________________ 

 


