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Paragrafer §§ 1-24 

 Therese Jigsved  
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 § 20 finns i särskilt protokoll 

 Lennart Nygren  

 Protokolljusterare 

  

 Helen Nilsson                                          Torbjörn Sandberg  
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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) 

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

  Mustafa Badran (S) Hugo Bäckman (S) 

  Kjell Bülow (S) Alexander Högberg (S) 

Ann Marie Blomgren  Ali Fenikh (S)   

  Maria Samuelsson (S)   

  Kenneth Björklund (S)   

  Anette Eriksson (S)   

Erik Bouvin  Daniel Nestor (S)   

  Emily Palenzuela (S)   

  Anders Enqvist (S)   

  Bo Stigstedt (S)   

  Micael Glennfalk (M) Johan Blomberg (M) 

  Magnus Gustafsson (M) Inge Teodorsson (M) 

  Niklas Gustafsson (M) Sören Sjöholm (M) 

  Claes Wetterström (M) Kjell Alexandersson (M) 

  Lisa Blom (M) Anna Maria Lyngstad (M) 

Johan Blomberg  Morgan Esping (M)   

Kjell Alexandersson  Marie C Nicholson (M)   

  Tomas Peterson (M)   

Sören Sjöholm, §§ 1-7  Håkan Nyström, §§ 8-24 (M)   

Birger Andersson  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) 

  Curt Tyrberg (C) Maja Danlid (C) 

  Birger Andersson (Dalsjö) (C)   

  Lisbeth Karlsson (C)   

  Bo Svensson (C)   

Kenneth Karlsson  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 § 1 Dnr 2017/000004  Kod 000 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Helen Nilsson (S) och Torbjörn 

Sandberg (KD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

Tid och plats för justering är: måndagen den 13 februari 2017, kl 15.00, 

administrativa avdelningen, Stadshuset.      

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

______________________________________ 
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KF § 2 Dnr 2017/000001  Kod 000 

Meddelanden 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande meddelanden till 

handlingarna: 

 

-Rapportering om förekomsten av ej verkställda gynnande beslut och domar 

enligt SoL och LSS, fjärde kvartalet 2016. 

 

-Inspektion av överförmyndaren i Vimmerby kommun av Länsstyrelsen i 

Östergötland - protokoll från inspektion utförd 2016-11-23. 

 

______________________________________ 
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KF § 3 Dnr 2016/000650  Kod 040 

Samordningsförbundet verksamhetsplan och budget 
2017 - information 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län fastställde 

verksamhetsplan och budget för 2017 vid sammanträde 2016-11-18. 

Försäkringskassan har fastställt statens tilldelning till Samordningsförbundet 

i Kalmar län för år 2017 till 7 000 000 kr vilket innebär en total intäkt i form 

av medlemsavgifter på 14 000 000 kr. Avgiften för respektive kommun 

framgår av den verksamhetsplan med budget som bifogas. 

 

För Vimmerby kommun är medlemsavgiften 228 456 kr för år 2017. 

 

Vid dagens sammanträde deltar förbundschef Hans Eriksson och koordinator 

Linda Thörn som informerar om Samordningsförbundets verksamhet och 

resultat.  

 

Deltagande i frågestund 

Helen Nilsson (S)  

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan och budget 2017 för Samordningsförbundet i Kalmar län 

Missiv om verksamhetsplan och budget 2017 

 

______________________________________ 
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KF § 4 Dnr 2017/000050  Kod 105 

Information från nämnder och förvaltningar till 
fullmäktige 2017 – Campus Vimmerby 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde deltar campuschef Marie-Louise Johansson som 

berättar om Campus Vimmerbys verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Presentation om Campus Vimmerby 

 

______________________________________ 
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KF § 5 Dnr 2017/000039  Kod 007 

Information från revisorerna till fullmäktige 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde deltar revisor Ulf Svensson som redogör för 

granskningsrapporten "Granskning av kultur- och fritidsverksamheten". 

 

Revisorerna önskar svar från ansvarig nämnd, kommunstyrelsen, senast 

2017-03-31 där kommunstyrelsen redogör för vilka åtgärder 

kommunstyrelsen tänker vidta med anledning av rapporten.  

 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport "Granskning av kultur- och fritidsverksamheten" 

 

______________________________________ 
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KF § 6 Dnr 2016/000612  Kod 109 

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Lis-Astrid Andersson (S) om mottagande av 
asylsökande och ensamkommande vid 
kommunplacering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga interpellationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Annelie Jakobsson (SD) har lämnat in en interpellation ställd till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson (S). Anneli 

Jakobsson (SD) skriver att just nu är det inte så många ensamkommande och 

asylsökande som kommer till Vimmerby kommun, men enligt prognoser 

kommer det att öka de närmsta fyra åren och som kommun måste man ju 

vara förberedd på detta. I takt med att asylboenden stänger ska ju de 

asylsökande placeras ut i kommunen. Även de med uppehållstillstånd ska ju 

placeras ut någonstans och med anledning av det ställer Anneli Jakobsson ett 

antal frågor. 

 

Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen får ställas och att svar 

lämnas av barn- och utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson 

(S) vid nästa fullmäktigesammanträde. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-19 förelåg inget 

interpellationssvar från barn- och utbildningsnämndens ordförande Lis-

Astrid Andersson (S) på grund av missförstånd. 

 

Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen behandlas vid nästa 

sammanträde den 30 januari 2017 då det till sammanträdet 2016-12-19 ej 

inkommit något svar. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellationssvar från Lis-Astrid 

Andersson (S). 
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Deltagande i interpellationsdebatt 

Lis-Astrid Andersson (S) 

Anneli Jakobsson (SD) 

Sandor Högye (SD)  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 54150 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28, KF § 258 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, KF § 267 

Interpellationssvar från Lis-Astrid Andersson, Id 54585 

 

______________________________________ 
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KF § 7 Dnr 2017/000053  Kod 007 

Återrapportering av beslutade investeringar 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde deltar samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi som 

redogör för hur beslutade investeringar 2016 har genomförts och hur det 

ekonomiska utfallet har blivit.  

 

Deltagande i frågestund 

Peter Karlsson (C)  

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av genomförda investeringsprojekt, Id 55416  

 

______________________________________ 
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KF § 8 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: 

 

Sandor Högye (SD) frågar varför sophämtningen i Vimmerby är så mycket 

dyrare än i exempelvis i Västervik och varför det kostar 50 kr att få en extra 

säck upphämtad när det tidigare var gratis. Claes Wetterström (M) svarar att 

taxan för renhållning är beräknad utifrån vad det kostar att införa nytt 

renhållningssystem. 

 

Anneli Jakobsson (SD) frågar vilken bank kommunen ska ha framöver och 

om ett integrationsprojekt liknande Citadellen skulle kunna införas igen. 

Tomas Peterson (M) svarar att en bankupphandling pågår, men att en 

kommun ej kan ställa krav om kontanthantering eller lokalkontor på orten 

vid en upphandling. Eva Berglund (S) svarar att Citadellen var ett projekt för 

kvinnor och att det är ett nytt projekt på gång som har som syfte att få ut 

invandrarkvinnor på arbetsmarknaden. 

 

Lars Johansson (V) frågar om daglig verksamheten vid Ulveberg är 

avvecklad. Eva Berglund (S) svarar att djuren är sålda och att gården snart är 

ute till försäljning. Personalen jobbar på individuella lösningar för brukarna. 

 

Ola Gustafsson (KD) frågar om gång- och cykelvägen i Gullringen kan 

prioriteras upp i investeringsplaneringen så att den kan anläggas tidigare än 

2021?  
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Helen Nilsson (S) svarar att majoriteten håller på och tittar över vad som har 

högst prioritet och att man även varit i kontakt med BoKlok i Gullringen.  

 

Eva Berglund (S) frågar Annali Jakobsson (SD) hur hon kom fram till en 

beräkning av en kostnad. Anneli Jakobsson (SD) svarar att hon kommer att 

lämna ett skriftligt svar till Eva Berglund (S). 

 

______________________________________ 
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KF § 9 Dnr 2016/000385  Kod 212 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att  förklara Vimmerby kommuns översiktsplan som helhet aktuell och kan 

fortsätta att gälla som utgångspunkt för den fysiska planeringen, 

 

att  godkänna aktualitetsprövningen och dess bedömning, 

 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över framtida arbete med 

översiktsplanen efter att länsstyrelsen inkommit med en 

sammanfattande redogörelse.  

 

Sammanfattning 

Enligt 3 kap plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen minst en gång under 

varje mandatperiod pröva om översiktsplanen (ÖP:n) är aktuell för att avgöra 

om kommunens ställningstaganden fortfarande är tidsenliga eller om en ny 

planprocess med revidering eller en helt ny ÖP bör initieras. 

Gällande översiktsplan antogs 2007, det vill säga för två mandatperioder 

sedan, varför en aktualitetsprövning nu har gjorts. 

 

Under samrådet har det har framkommit att en del förutsättningar har 

förändrats och att vissa stycken är inaktuella men bedömningen har gjorts att 

översiktsplanen som en helhet fortfarande är aktuell. 

 

Länsstyrelsens sammanfattade redogörelse saknas dock, varför 

aktualiseringsfrågan bör tas upp på nytt när redogörelsen inkommit. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag och 

stadsarkitekt Sara Dolk deltar och redogör för ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Nygren (S) påpekar att 

fullmäktige ger uppdrag till berörd nämnd och inte till förvaltningen. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  förklara Vimmerby kommuns översiktsplan som helhet aktuell och kan 

fortsätta att gälla som utgångspunkt för den fysiska planeringen.  

 

att  godkänna aktualitetsprövningen och dess bedömning. 

 

att  ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att se över framtida 

arbete med översiktsplanen efter att länsstyrelsen inkommit med en 

sammanfattande redogörelse.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sara Dolk, stadsarkitekt, 2016-11-23 

Remissyttranden från partier och nämnder 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 2016-12-19 

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10, KS § 11 

 

 

Beslutet skickas till 

Stadsarkitekt Sara Dolk (expedierar till berörda parter) 

Administratör Liselott Frejd (uppdrag KS)  

 

______________________________________ 
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KF § 10 Dnr 2016/000660  Kod 104 

Årlig utbetalning partistöd 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

fastställa utbetalning av partistöd får år 2017 till 439 040 kr.  

 

Sammanfattning 

Partistöd betalas ut enligt gällande regler antagna av KF 2015-03-30 § 68. 

Ekonomiavdelningen föreslår att utbetalning ska ske enligt bifogad 

sammanställning.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 

utbetalning av partistöd får år 2017 till 439 040 kr.  

 

Beslutsunderlag 

Regler får partistöd i Vimmerby kommun enligt KF 2015-03-03 § 68. 

Tjänsteskrivelse samt sammanställning, Ingunn Nilsen Andersson, 

controller, 2016-12-15 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 284 2016-12-19 

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10, KS § 13 

 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen     

 

______________________________________ 
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KF § 11 Dnr 2016/000267  Kod 109 

Motion om utveckling av och satsning på dansen i 
Vimmerby (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att  delvis bifalla motionen genom att arbeta för att Vimmerby kommun 

utses som nod för dans i vår region, 

 

att  avslå förslaget om att en dansscen placeras i Vimmerby med anledning 

av att det i dagsläget är en för stor kostnad.  

 

Sammanfattning 

Motion från Centerpartiet om att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 

Vimmerby kommun ska arbeta mot målet att Vimmerby ska utses som nod 

för dans och att Vimmerby verkar för att en större dansscen skapas i 

Vimmerby med resurser från landstingets kulturanslag för att kunna ta emot 

större dansföreställningar i Kalmar län. 

 

Att placera en större dansscen i Vimmerby skulle med stor sannolikhet 

innebära en kostnad för Vimmerby kommun, både genom delfinansiering 

och senare drift. Dessa kostnader är i dagsläget för stora och för riskfyllda. 

Men förslaget bär även med sig flera fördelar som gör att frågan kan tas upp 

på sikt. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  delvis bifalla motionen genom att arbeta för att Vimmerby kommun 

utses som nod för dans i vår region, 

 

att  avslå förslaget om att en dansscen placeras i Vimmerby med anledning 

av att det i dagsläget är en för stor kostnad.   
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Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 51271 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 104 2016-04-25 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, vik. kommunsekreterare, id 52570 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 160 2016-08-15 

Tjänsteskrivelse, Anders Degerman, enhetschef folkhälsa, 2016-12-01, Id 

54235 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 272 2016-12-19 

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10, KS § 5 

 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij 

Utvecklingsavdelningen 

Liselott Frejd (uppdrag KS)      

 

______________________________________ 
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KF § 12 Dnr 2014/000072  Kod 109 

Motion om ökad trafiksäkerhet i Södra Vi (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Bengt Barkstam har inlämnat en motion om trafiksäkerhetsåtgärder i Södra 

Vi som innefattar; 

 

• att kommunstyrelsen ska ta fram en handlingsplan för att snarast anlägga 

ett övergångsställe korsningen Idrottsgatan/Södra Storgatan 

• att kommunstyrelsen ska ta fram en handlingsplan för 

hastighetsbegränsning främst för tunga fordon på Södra/Norra Storgatan. 

 

Vimmerby kommun har ingen befogenhet att bestämma om hastighets-

begränsning för tunga fordon på trafikverkets väg. Dock ligger vägen inom 

tättbebyggt område och då kan gatukontoret sänka hastigheten för samtliga 

fordon. I dagens version av ”Rätt fart i staden” finns inte kransorterna med 

och det finns inget uppdrag heller till samhällsbyggnadsavdelningen om att 

fortsätta utreda ”Rätt fart i staden” för kransorterna.  

 

Det sker frekvent att trafikingenjören får samtal om höga hastigheter genom 

kransorterna bland annat Södra Vi. När det gäller övergångsställe på nämnd 

plats finns det redan en avsmalning.  

 

Trafikverket är väghållare på Södra/Norra Storgatan i Södra Vi.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  
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Beslutsunderlag 

Motion om ökad trafiksäkerhet i Södra Vi inlämnad av Bengt Barkstam, Id 

28286 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 56 2014-03-31 

Kommunstyrelsens beslut KS § 189 2014-05-13 

Tjänsteskrivelse, Maria Åkerö, trafikingenjör, 2016-10-16, Id 52654 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 279 2016-12-19 

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10, KS § 6 

 

 

Beslutet skickas till 

Bengt Barkstam 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

______________________________________ 
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KF § 13 Dnr 2013/000227  Kod 109 

Motion angående gång och cykelväg i Frödinge (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med gång- och 

cykelväg i Frödinge i enlighet med Curt Tyrbergs (C) tidigare motion, 

  

att kostnaden för byggnation av GC-vägen finansieras genom 

investeringsbudgeten och beslutas om i särskild ordning då 

finansiering saknas i nuvarande budget.  

 

Sammanfattning 

Curt Tyrbergs (C) motion angående frågan om gång-/cykelväg i Frödinge 

behandlades i fullmäktige 2015-02-23. Kommunfullmäktige avslog 

motionen och gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda alternativa 

lösningar och kostnader för en cykelväg. Samhällsbyggnadsavdelningen fick 

i uppdrag av titta på alternativa lösningar till Curt Tyrbergs förslag. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen har tittat på ett alternativ med en sträckning 

över fastigheten Frödinge 25:1 och samtal har förts med Göran Hultqvist, 

ägare till fastigheten.  

 

I och med nyligen påbörjad verksamhet i befintliga industrilokaler har 

försäkringsbolaget krävt att godkänt skyddsstängsel monteras runt 

fastigheten. Med anledning av detta finns ingen möjlighet att anlägga en GC-

väg genom fastigheten Frödinge 25:1. 

 

Med anledning av detta vill Samhällsbyggnadsavdelningen arbeta vidare 

med Curt Tyrbergs förslag och titta på en så trafiksäker lösning som möjligt.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 23(38) 

Sammanträdesdatum 

2017-01-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med gång- och 

cykelväg i Frödinge i enlighet med Curt Tybergs (C) tidigare motion, 

  

att kostnaden för byggnation av GC-vägen finansieras genom 

investeringsbudgeten och beslutas om i särskild ordning då 

finansiering saknas i nuvarande budget.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Curt Tyrberg (C), 2013-09-26, Id 26892 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 172 2013-09-30 

Tjänsteskrivelse, Gunnar Mårtensson, trafikingenjör, 2015-01-13, Id 46649 

Kommunstyrelsens beslut KS § 43 2015-02-03 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 2015-02-23 

Tjänsteskrivelse, Maria Åkerö, trafikingenjör, 2016-08-25, Id 52746 

Bilaga, karta samt bilder, 2016-08-25 Id 54087 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 271 2016-12-19 

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10, KS § 7 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 

Liselott Frejd (uppdrag KS) 

Curt Tyrberg 

 

______________________________________ 
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KF § 14 Dnr 2015/000487  Kod 109 

Motion om introduktionsklasser i Gullringen och 
Djursdala (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 

och kommunstyrelsens förslag att avslå motionen om introduktionsklasser i 

Gullringen och Djursdala utifrån att elevunderlaget asylflyktingar F-6 för 

närvarande är otillräckligt för att starta skolverksamhet med 

introduktionsklasser i Djursdala och Gullringen.  

 

Reservationer 

Ledamöterna i sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har lämnat in en motion om introduktions-

klasser i Gullringen och Djursdala. Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-12 

att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beredning och 

framtagande av förslag till beslut. 

 

Hösten 2015 utmärktes av en dramatisk ökning av antalet nyanlända till 

Sverige. På såväl regional som lokal nivå (kommunerna) överraskades man 

av volymökningen och extra resurser var tvungna att sättas in för att kunna 

hantera situationen. Från februari månad 2016 minskade tillströmningen av 

nyanlända betydligt och läget stabiliserades. 

 

Den totala volymen 64 elever i mars 2016 har under 6 månader minskat till 

37 elever september 2016. Minskningen beror i huvudsak på två faktorer, 

dels det faktum att ett antal familjer inte längre finns kvar i kommunen, dels 

att volymen nyanlända under senare delen av 2016 är mycket låg även i 

jämförelse med tidigare år. Kvarstående 37 elever är fördelade på fem skolor 

varav 24 finns placerade på tre ytterskolor. Elevernas skolplacering utgår 

ifrån var de asylsökande familjerna bor. 
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Prognosen framåt i tid är att volymen kommer att minska ytterligare 

beroende på nya nationella bestämmelser innehållande krav och restriktioner 

för mottagande av asylflyktingar.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger barn- och utbildningsnämndens och 

kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om introduktionsklasser i 

Gullringen och Djursdala utifrån att elevunderlaget asylflyktingar F-6 för 

närvarande är otillräckligt för att starta skolverksamhet med 

introduktionsklasser i Djursdala och Gullringen.  

 

  

Deltagande i debatt 

Anna Svensson (C)      

 

Beslutsunderlag 

Motion om introduktionsklasser i Gullringen och Djursdala, Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) 2015-11-28 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 285 2015-11-23 

Kommunstyrelsen beslut KS § 15 2016-01-12 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 20915). 

Barn- och utbildningsnämndens beslut BUN § 147 2016-10-26 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 273 2016-12-19 

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10, KS § 8 

 

 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij  

Barn- och utbildningsnämnden 

 

______________________________________ 
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KF § 15 Dnr 2016/000588  Kod 171 

Risk- och sårbarhetsanalys RSA 2015-2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

att  anta den nya RSA:n 2015-2018 version 2 samtidigt 

  

att gamla med beslut 2015-10-19 § 244 upphör att gälla. 

 

Sammanfattning 

Vid Länsstyrelsens uppföljning 2016-08-17 konstaterades det att den för 

perioden 2015-2018 antagna RSA:n inte följde Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps krav på uppställ-ning enligt MSBFS 2015:5. 

Ändringarna som är gjorda är gjorda för att följa de krav som finns på 

uppställning. Vidare är RSA:n uppdaterad till 2016 års demografi samt ny 

organisationskarta.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att  anta den nya RSA:n 2015-2018 version 2 samtidigt  

 

att gamla med beslut 2015-10-19 § 244 upphör att gälla. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut enligt Lagen om extraordinära händelser 2006:544 

Myndigheten för samhällskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners 

risk- och sårbarhetsanalyser MSBFS 2015:5. 

Risk och sårbarhetsanalys 2015-2018 version 2.0 

Tjänsteskrivelse, Stefan Larsson, räddningschef, 2016-10-13, Id 53981 

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10, KS § 10 
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Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten      

 

______________________________________ 
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KF § 16 Dnr 2016/000615  Kod 000 

Utbildning av förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

avsätta 200 000 kr för utbildning för förtroendevalda under 2017 och att 

finansiering sker genom att ianspråkta oförutsedda medel. 

 

Sammanfattning 

Det finns behov och önskemål om att genomföra utbildning för de 

förtroendevalda i Vimmerby kommun. Kostnaden som uppstår är för fika 

och arvode till deltagarna. Planen är att kommunens personal kommer att 

hålla i själva utbildningen. 

 

Den 21 december 2016 planeras det för utbildning i kommunalrätt och vilka 

ekonomiska förmåner som de förtroendevalda har. 

Under våren 2017 kommer det att genomföras utbildning i kommunal 

ekonomi och ledarskap. 

 

Kostnaden för en deltagare på en halvdagsutbildning är ca 1300 kr plus 

eventuell reseersättning och förlorad arbetsförtjänst. Utbildningen ska 

erbjudas samtliga förtroendevalda, både ledamöter och ersättare samt även 

de som har uppdrag i kommunala bolagsstyrelser. Totalt har kommunen ca 

110 personer som kommer att bjudas in. Beräknad kostnad för 

utbildningarna blir därför maximalt 150 000 kr vid en halvdagsutbildning. 

 

Våren 2017 planeras för en heldagsutbildning och då blir kostnaden istället 

max 200 000 kr. 

 

Vid fullmäktiges sammanträde 2016-12-19 beslutades att avsätta 150 000 kr 

till utbildning för förtroendevalda under 2016. En utbildning som riktade sig 

till samtliga förtroendevalda samt även de som sitter i kommunala 

bolagsstyrelser genomfördes 2016-12-21. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avsätta 200 000 

kr för utbildning för förtroendevalda under 2017 och att finansiering sker 

genom att ianspråkta oförutsedda medel. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2016-11-24, Id 54148 

Kommunstyrelsens beslut 2016-12-06, KS § 405 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, KF § 292 

 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

______________________________________ 
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KF § 17 Dnr 2016/000036  Kod 041 

Komplettering av taxor och avgifter gällande 
lokaluthyrning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta komplettering av taxor och avgifter gällande lokaluthyrning.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 § 278 att anta korrigerat 

dokument för taxor och avgifter för 2017 samt att kommunstyrelsen får 

återkomma med förslag om det som behöver läggas till i taxan.  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-10 förelåg kompletterande 

taxor gällande lokaluthyrning i Fabrikens lokaler. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

komplettering av taxor och avgifter gällande lokaluthyrning.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 278 2016-12-19 

Kompletterande taxor, Jakob Bank, controller, 2016-12-29, Id 54823 

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10, KS § 15 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

______________________________________ 
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KF § 18 Dnr 2015/000335 Kod 001  

Fyllnadsval efter Annika Högberg (S) avseende 
uppdraget som ordförande och ledamot i valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att utse 

Eva Berglund (S) till ordförande i valnämnden och Daniel Nestor (S) till 

ledamot i valnämnden under innevarande mandatperiod.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade att entlediga Annika Högberg (S) från 

uppdraget som ledamot och ordförande i valnämnden. Vid dagens 

sammanträde föreligger valberedningens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Eva Berglund 

(S) till ordförande i valnämnden och Daniel Nestor (S) till ledamot i 

valnämnden under innevarande mandatperiod.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Annika Högberg (S), Id 54558 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, KF § 299 

Nominering från socialdemokraterna, Id 55137 

Valberedningens beslut 2017-01-30, VALB § 1 

 

Beslutet skickas till 

Eva Berglund 

Daniel Nestor 

Personalavdelningen 

Administrativa avdelningen      

 

______________________________________ 
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KF § 19 Dnr 2014/000049  Kod 004 

Utse ledamot och ersättare i kommunalförbundet 
Sydarkiveras fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att utse 

Kenneth Björklund (S) till ledamot i kommunalförbundet Sydarkiveras 

fullmäktige och Magnus Gustafsson (M) till ersättare i kommunalförbundet 

Sydarkiveras fullmäktige under innevarande mandatperiod.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har gått med i kommunalförbundet Sydarkivera och 

enligt förbundsordningen ska varje medlemskommun utse en ledamot och en 

ersättare till Sydarkiveras fullmäktige.  

 

Enligt förbundsordningen ska medlemskommuns fullmäktige utse ledamot 

och ersättare och valbarhetsreglerna i kommunallagen gäller. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger valberedningens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Kenneth 

Björklund (S) till ledamot i kommunalförbundet Sydarkiveras fullmäktige 

och Magnus Gustafsson (M) till ersättare i kommunalförbundet Sydarkiveras 

fullmäktige under innevarande mandatperiod.  

 

Beslutsunderlag 

Förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera, Id 53791 

Nominering från socialdemokraterna, Id 55136 

Nominering från moderaterna, Id 55142 

Valberedningens beslut 2017-01-30, VALB § 2 
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Beslutet skickas till 

Kenneth Björklund 

Magnus Gustafsson 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

Personalavdelningen 

Administrativa avdelningen      

 

______________________________________ 
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KF § 21 Dnr 2016/000055  Kod 111 

Begäran om entledigande från Cissi Hammar (S) 
avseende uppdraget som ledamot i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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).  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Cissi 

Hammar (S) avseende uppdraget som ledamot i socialnämnden från och med 

2017-04-01.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande, Id 55175 

 

Beslutet skickas till 

Cissi Hammar 

Socialnämnden 

Kenneth Björklund 

Personalavdelningen 

Administrativa avdelningen 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

______________________________________ 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 35(38) 

Sammanträdesdatum 

2017-01-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 22 Dnr 2016/000675  Kod 109 

Motion om att införskaffa rörelsespelet kinect till 
äldreboende i Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden för 

beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Anneli Jakobsson 

(SD) om att införskaffa rörelsespelet kinect till äldreboende i Vimmerby 

kommun. Motionären skriver att TV-spel är inte bara för de yngre. Runt om i 

landet på olika äldreboenden finns det TV-spel med tillhörande rörelseenhet, 

kinect, som innebär att man lever sig in i verkligheten och att man gör 

samma rörelse som TV-skärmen visar.  

 

Sverigedemokraterna yrkar att Vimmerby kommun snarast möjligt tar reda 

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

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

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

ut att spela så att de äldre kommer igång.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson, Id 54648 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Administratör Liselott Frejd (uppdrag socialnämnden)      

 

______________________________________ 
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KF § 23 Dnr 2017/000097  Kod 109 

Motion Vimmerby kommun - En mer attraktiv 
arbetsgivare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har svårt att inom familjeomsorgen rekrytera personal. 

Det för med sig en rad oönskade konsekvenser för flera parter. De anställda 

kan känna av ökad arbetsbelastning och stress, otrivsel, frustration och 

maktlöshet över sin situation när man känner att man både vill och kan göra 

ett ännu bättre arbete om förutsättningarna bara vore de rätta. 

Människor i behov av stöd kan drabbas av väntetider och tvingas träffa idel 

nya ansikten. 

Kommunen, som arbetsgivare, drabbas genom att behöva komplettera den 

fasta, egna, personalen med konsulttjänster, som nästan utan undantag blir 

dyrare. 

 

Men – Vimmerby kommun har just nu ett gyllene tillfälle att göra någonting 

åt saken. Just de fördyrande konsultkostnaderna och erfarenheter av försök 

runt om i landet gör att såväl behov som möjlighet finns att konkret göra 

något som kommer att locka till sig fast ”egen” personal, förbättra 

arbetsvillkoren och ge en ännu snabbare service till de som behöver stöd. 

Bakgrund och siffror redovisas i bilaga till motionen.  

 

Vimmerby kommun ska erbjuda personalen inom familjeomsorgen, som 

idag belastas med höga konsultkostnader, 6-timmars arbetsdag med 

bibehållen lön. 

 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna i Vimmerby yrkar att Vimmerby 

kommun inför 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön, för enheten 

familjeomsorg inom socialförvaltningen. Resultatet utvärderas efter en tid på 

max två år, för att då permanentas, utökas till fler avdelningar eller 

omvärderas. 
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Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Lars Johansson (V) och Annika Fundin (MP), 55174 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

______________________________________ 
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KF § 24 Dnr 2017/000110  Kod 109 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till Tomas 

Peterson (M) och att interpellationen behandlas vid nästa sammanträde 

2017-02-27.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger en interpellation från Lars Johansson 

(V) ställd till kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M). 

Interpellationen handlar om friskt och bra dricksvatten och Lars Johansson 

(V) 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-

verksamhetsområdet i Södra Vi snarast utökas och görs till 

vattenskyddsområde så att dricksvatten till Södra Vi och Vimmerby 

skyddas? 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Lars Johansson (V) ställd till Tomas Peterson 

(M), Id 55287  

 

Beslutet skickas till 

Tomas Peterson 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

______________________________________ 

 


