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  Lisbeth Karlsson (C)   

  Bo Svensson (C)   

  Rein Soovik (C)   
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  Lennart Nygren, ordförande (S)   
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 § 233 Dnr 2017/000004  Kod 000 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Stig Jaensson (S) och Rein Soowik (C) 

att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

Tid och plats för justering är: fredagen den 22 december 2017, kl 16.00, 

administrativa avdelningen, Stadshuset.  

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

___________________ 
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§ 234 Dnr 2017/000001  Kod 000 

Meddelanden 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande meddelanden till 

handlingarna: 

 

-Information om kommunfullmäktiges detaljbudget för 2018.  

 

___________________ 
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§ 235 Dnr 2017/000530  Kod 109 

Interpellation till Marie Nicholson (M) om Ulveberg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga interpellationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid fullmäktiges sammanträde 2017-11-27 förelåg interpellation om 

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

frågor. 

 

Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen får ställas till 

socialnämndens vice ordförande Marie Nicholson (M) och att 

interpellationsdebatt hålls vid nästa sammanträde 2017-12-18. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellationssvar från Marie Nicholson 

(M). 

 

Deltagande i interpellationsdebatt 
Marie Nicholson (M) 

Anneli Jakobsson (SD) 

Eva Berglund (S) 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation, Anneli Jakobsson (SD), Id 58922 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, KF § 231 

Interpellationssvar från Marie Nicholson (M), Id 59172 

 

___________________ 
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§ 236 Dnr 2017/000531  Kod 109 

Interpellation till socialnämndens ordförande Eva 
Berglund (S) om socialnämndens budgetöverskott 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga interpellationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid fullmäktiges sammanträde 2017-11-27 förelåg interpellation om 

socialnämndens budgetöverskott. Anneli Jakobsson (SD) ställer med 

anledning av detta ett antal frågor. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 att interpellationen får ställas till 

socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) och att interpellationsdebatt 

hålls vid nästa sammanträde 2017-12-18. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellationssvar från Eva Berglund 

(S). 

 

Deltagande i interpellationsdebatt 
Eva Berglund (S) 

Anneli Jakobsson (SD) 

Lars Johansson (V)  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation, Anneli Jakobsson (SD), Id 58923 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, KF § 232 

Interpellationssvar från Marie Nicholson (M), Id 59171 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 9(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 237 Dnr 2017/000204  Kod 008 

Vimmerby-Mukono styrgrupp 2017-2020 - information 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redogör kanslijurist/internationell samordnare 

Therese Jigsved för samarbetet mellan Vimmerby och Mukono kommun i 

Uganda. 

 

Ett nytt treårigt projekt har påbörjats och handlar om studie- och 

yrkesvägledning. En grupp om nio personer besökte Mukono under perioden 

16-23 november 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Presentation av samarbetet mellan Vimmerby-Mukono 2017-2020, Id 59247 

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved 

 

___________________ 
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§ 238 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: 

 

Gudrun Brunegård (KD) frågar om hur kommunen ska förbättra situationen 

för gångtrafikanterna. Helen Nilsson (S) svarar att man har prioritet gång och 

cykelvägar. Fastighetsägare har också ett ansvar för snöröjningen. Vägarna 

har blivit bra underhållna, men det är trottoarerna som är problemet.   

 

Gudrun Brunegård (KD) ställer fråga om "Eken" - Tomas Peterson (M) 

svarar att presidiet och Ingela Nilsson Nachtweij (C) träffade ägaren för 

"Eken". Det diskuterades olika möjligheter och kanske boende, men ingen 

kommunal verksamhet. 

 

Anneli Jakobsson (SD) ställer fråga om arbetsmiljö inom förskolan - Lis 

Astrid Andersson (S) svarar att kommunen satsar mycket på förskolan, bland 

annat tio nya tjänster inom förskolan, tre resurspersoner, Lilla Lunden har 

öppnat och en ny förskola ska byggas. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) ställer fråga om detaljplanearbetet för 

Karlsbergstomten, Storken 18. Detaljplan är  beställd av kommunstyrelsen 

2012- varför är det inte verkställt? Micael Glennfalk (M) svarar att han inte 

vet varför det inte har blivit av.  
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Ingela frågar Tomas Peterson (M) istället. Föroreningar har upptäckts på 

fastigheten så därför kan inte detaljplan tas fram än. Kommunen behöver 

veta hur föroreningarna ska hanteras. Bostadsbyggande önskas på tomten 

och det blir förmodligen någon annan som kommer att exploatera området 

än kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Gudrun Brunegård (KD) till Tomas Peterson (M), Id 59224  

Fråga från Anneli Jakobsson (SD) till Lis Astrid Andersson (S), Id 59194 

Fråga från Ingela Nilsson Nachtweij (C) till Tomas Peterson (M), Id 59183 

 

___________________ 
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§ 239 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 att det inte finns 

något att redovisa.  

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 13(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 240 Dnr 2015/000548  Kod 007 

Kommunstyrelsens tillsättning av granskning av 
Vimmerby fiber och slutrapport - information från 
ITSAM 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-12-15 KS § 450 beslutades att ge 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) och 

kommunstyrelseledamot Peter Högberg (S) i uppdrag att tillsätta en 

granskning av Vimmerby fiber. Uppdraget har utförts av ITSAM. 

 

Ärendet återremitterades i februari 2017 på grund av felaktigheter i 

beslutsunderlaget. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-09 att godkänna slutrapport avseende 

granskning av Vimmerby fiber och att Tomas Petersons (M) och Peter 

Högbergs (S) uppdrag därmed betraktas som avslutad. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Kevin Gibbs, ITSAM för slutrapporten 

och svarar på frågor. 

 

Deltagande i frågestund 
Curt Tyrberg (C) 

Anna Svensson (C) 

Peter Karlsson (C) 

Peter Högberg (S) 

Micael Glennfalk (M) 
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Beslutsunderlag 

Slutrapport ITSAM 2017-01-30 Id 55250 

Bilagor 2017-01-30 Id 55247 

Kommunstyrelsen beslut § 450 2015-12-15 

Kommunstyrelsen beslut § 282 2016-08-23 

Kommunstyrelsen beslut § 107, 2017-05-09 

 

___________________ 
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§ 241 Dnr 2017/000250  Kod 042 

Ekonomiuppföljning 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-05 redogjorde Jakob Bank, 

controller och Mattias Karlsson, ekonomichef för ekonomiuppföljning till 

och med oktober månad. Monica Bergh, HR-chef, redogjorde för 

personalkostnaderna. Informationen lades till handlingarna och ärendet ledde 

inte till något beslut. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger ekonomiuppföljning till och med 

oktober månad som information.  

 

Beslutsunderlag 

Ekonomiuppföljning per oktober 2018, Id 58998 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, KS § 303 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 16(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 242 Dnr 2017/000034  Kod 867 

Kultur- och fritidspris 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-07 redogör Bertil Westerlund, 

utvecklingsstrateg, Anna Olausson, kultur- och fritidschef och Mirja 

Holgersson, fritidssamordnare för ärendet. Två förslag har inkommit till 

årets kultur- och fritidspris. Kommunstyrelsen beslutade att årets kultur- och 

fritidspris delas ut till Lars Thell för sitt arbete med Smålands Countryklubb. 

 

Motivering till 2017 års kultur- och fritidspristagare: 

 

Lars Thell tilldelas Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris 2017. 

Smålands Country Club har sitt säte i Vimmerby och har sedan starten 1996 

aktivt och med outtröttlig energi och engagemang spridit musikglädje. 

Medlemmar finns över hela Sverige samt i våra Nordiska grannländer. 

Smålands Country Club arrangerar evenemang och konserter, och ger ut 

tidskriften SCC-Nytt. Tidskriften är den ledande i sitt slag i Norden när det 

gäller att sprida nyheter och information om countrymusik.  

 

Ordföranden Lars Thell har varit med sedan starten och är en av de eldsjälar 

som driver Smålands Country Club. Han och styrelsen har genom årens lopp 

bidragit till att sprida och lyfta fram en musikstil med amerikanska rötter 

som helt och fullt adopterats av både svenska artister och svensk publik. 

Smålands Country Club, med ett hjärta som klappar varmt för musiken, är en 

värdig mottagare av kultur- och fritidspriset. 

 

Vid dagens sammanträde delar kommunstyrelsens ordförande Tomas 

Peterson (M) ut kultur- och fritidspriset till Lars Thell.  

 

Lars Thell tackar för priset och särskilt för att Vimmerby kommun erkänner 

countrymusiken som kultur. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anna Olausson, kultur- och fritidschef, Id 58479 

Arbetsutskottets beslut 2017-10-24 § 256 

Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07, KS § 273 

 

___________________ 
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§ 243 Dnr 2017/000514  Kod 438 

Miljö- och byggnadspris 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden delar ut miljö- och byggnadspris i Hultsfreds 

kommun och Vimmerby kommun. Det är nämndens förhoppning att pris och 

hedersomnämnande ska stimulera till särskild omtanke om byggnader och 

om miljön i kommunerna. 

 

I Vimmerby kommun delas priset på följande pristagare 

 

Förskolan Backsippan i Djursdala 

Deras arbete med Grön Flagg har resulterat i att förskolan är Grön Flagg-

certifierad. Det är ett program som hjälper lärare och pedagoger att väcka 

upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga. Personalen 

arbetar aktivt och motiverande med förskolebarnen för en hållbar utveckling. 

De får bland annat lära sig om växt- och djurlivet, sortera skräp och hantera 

avfall.  

 

Förskolan Backsippan i Djursdala representeras av Ann Karlsson, Malin 

Erlandsson och Veronika Andersson. 

 

Astrid Lindgrens Värld 

De har byggt det svenska kulturarvet i miniformat med sin nya stugby. Det 

gamla Småland troget med det småländska kulturlandskapet som grund. 

Stugor i sekelskiftesstil med hus i olika storlekar och färger. Känslan av en 

stadskärna, lite som Storgatan i Vimmerby. 

 

Astrid Lindgrens Värld representeras av Jocke Johansson, Karin Andersson 

och Elin Westerholm. 
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Vid dagens sammanträde delar miljö- och byggnadsnämndens Lars-Inge 

Green (S) ut miljö- och byggnadspris för 2017 till representanter från 

förskolan Backsippan och Astrid Lindgrens Värld. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-11-08, MBN § 186 

 

___________________ 
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§ 244 Dnr 2017/000550  Kod 000 

Hedersgåva för förtroendevalda 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde delas hedersgåva för förtroendevalda ut till Birger 

Andersson Dalsjö (C).  

 

Hedersgåvan delas ut av kommunfullmäktiges ordförande Lennart Nygren 

(S). 

 

___________________ 
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§ 245 Dnr 2016/000590  Kod 005 

Framtida organisation för Vimmerby fiber 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att genom denna avsiktsförklaring godkänna fortsatt arbete med inriktningen 

till föreslagen organisation för fortsatt fiberutbyggnad och att återkomma 

med ägardirektiv i januari 2018. 

 

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av kommunstyrelsens förslag  

 

att återremittera frågan om när organisationen för Vimmerby Fiber ska träda 

ikraft på grund av att ärendet inte är fullständigt berett. Nedskrivning och 

överflytt av fibernät måste beslutas innan organisationen träder i kraft. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tog ett inriktningsbeslut 2016-11-22, KS § 381 att arbeta 

vidare med den föreslagna organisationsförändringen för fortsatt 

fiberutbyggnad. Kommunchef Carolina Leijonram har tagit fram förslag till 

framtida organisation för Vimmerby Fiber av vilken framgår följande. 

 

Det har sedan en längre tid förekommit brister i kontakter med kommunens 

invånare och företag p g a att det ej finns någon uppbyggd organisation som 

handskas med frågor inom sakområdet. Under den tidigare aktiva 

utbyggnadsdelen så ansvarade ITSAM för kundkontakter. En slutrapport 

kring projekten kommer att redovisas i december, 2017 för 

kommunfullmäktige kring de delar i kommunen som är färdigställda. 

Projekten är formellt avslutade och då kommer inte heller ITSAM ha kvar 

den samordnande funktionen. (I andra ITSAM-kommuner har heller inte 

ITSAM den rollen.) 

 

För närvarande ligger kommunens fortsatta utbyggnadsplaner i ett fryst läge 

med anledning av den ekonomiska situationen i kommunen. 
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Det finns tre byalagsnät som överlåtits till Vimmerby kommun och som 

ligger i Vimmerby Fibernät AB. Det finns ett byalag i kommunen som fått 

ett beviljat statligt bidrag för utbyggnad. Det finns även andra 

kommuninvånare som hört av sig och vill diskutera ansökningar och plan för 

utbyggnad.  

 

Det fanns en uttalad politisk ambition att erbjuda fiber till företagen på det 

södra industriområdet i Vimmerby stad. Intresset visade sig dock vara svalt 

vid den inventering som genomfördes i början av 2017. De företag som 

inkom med en intresseanmälan har istället fått en offert utifrån bedömda 

förutsättningar som gäller för respektive företag. 

 

Aktuell situation 

Företrädare för Vimmerby kommun, ledningen i Vimmerby Energi och 

Miljö AB fortsättningsvis kallad VEMAB samt ledningen för ITSAM har 

träffats och föreslår gemensamt att VEMAB tar över det operativa ansvaret 

för fiberfrågor inkl planering, genomförande och färdigställande av fortsatt 

fiberutbyggnad i Vimmerby kommun. 

 

VEMAB ska genom sitt ansvar för Vimmerby Fibernät AB agera som 

Vimmerby kommuns ”förlängda arm” i fiberfrågor. Inom VEMAB finns den 

sakkunskap, kompetens och erfarenhet som behövs för att stärka den 

fortsatta utbyggnaden inom kommunen. Dels har man den tekniska 

kompetens som krävs och erfarenhet av annan typ av utbyggnad som t.ex. 

fjärrvärme/närvärme. Dessutom har man erfarenhet av dagliga 

kundkontakter och en väl uppbyggd kundservice. 

 

Det framstod klart tidigt i diskussionerna att någon form av 

personalförstärkning kommer att krävas inom VEMAB:s organisation. 

VEMAB har fått mandat av den kommunala politiska ledningen i avvaktan 

på erforderligt politiskt beslut att rekrytera lämplig person. Sedan i början av 

maj, 2017 finns person med erfarenhet och kompetens anställd på VEMAB, 

kostnader för tjänsten debiteras i dagsläget Vimmerby kommun. Ytterligare 

resursförstärkningar kommer att behövas inom Vimmerby Fibernät AB 

ITSAM föreslås ha fortsatt ansvar för drift av kommunens eget IT-nätverk. 

Ansvarsfördelningen mellan nedanstående aktörer är säkerligen inte helt 

klarlagda utan kommer vid behov att behöva korrigeras.  

 

En arbetsgrupp har tillsatts med representation från VEMAB, ITSAM och 

Vimmerby kommun med uppgift att kartlägga nuvarande avtal mellan 

involverade parter samt att ta fram förslag till förnyade eller nya avtal. 
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Ansvarsfördelning: 

 

Vimmerby kommun 

-Vimmerby kommun överlämnar hela sitt nätägande till Vimmerby Fibernät 

AB av fram tills nu genomförda investeringar.  

-Ansvar för att det kommunala IT-infrastrukturprogrammet uppdateras.  

-Kräver nya ägardirektiv. 

-Kommunstyrelsens arbetsutskott blir framtida samtalspart, ingång för 

Vimmerby Fibernät AB. 

VEMAB 

-Tillika ansvar för systerbolaget Vimmerby Fibernät AB. (VEMAB:s 

styrelse och VD blir densamma i VEMAB som i bolaget Vimmerby Fibernät 

AB). 

 

Vimmerby Fibernät AB 

-Styrelse och VD i VEMAB är tillika styrelse och VD i systerbolaget 

Vimmerby Fibernät AB. 

-Föreslås äga samtliga nät, d v s det tidigare kommunala nätet, byalagsnäten 

samt framtida investeringar i nät. 

-Framtida investeringar genomförs formellt av Vimmerby Fibernät AB. 

-Intäkter i nätet tillfaller Vimmerby Fibernät AB 

-Vimmerby Fibernät AB ansvarar för administration (Bokslut, 

årsredovisning, fakturering osv.). 

-Ansvar för att arbeta fram ett uppdaterat handlingsprogram. 

-Vara kommunen behjälplig och ha samordnade roll i arbetet att uppdatera 

det kommunala IT-infrastrukturprogrammet 

-Kundkontakter  

-Planeringsarbete, genomförande och färdigställande av fortsatt 

bredbandsutbyggnad. 

-Kommunens samverkanspart med ITSAM och andra aktörer i fiberfrågor 

-Ansvara för svartfiberuthyrning. 

-Säkra kundunderlag och debiteringar. 

-Bygga ut nätet för att möta behovet hos kommunala verksamheter och 

bolag. 

 

ITSAM 

-Ansvar för drift av förhyrda fiberförbindelser som krävs för kommunens 

eget IT-nät. 

 

Vimmerby kommuns förvaltning AB, VKF 

-Moderbolag 

-Hanterar ekonomiska transaktioner inom bolagskoncernen 
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Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  genom denna avsiktsförklaring godkänna fortsatt arbete med 

 inriktningen till föreslagen organisation för fortsatt 

fiberutbyggnad och att återkomma med ägardirektiv i januari 2018. 

att  den nya organisationen ska träda i kraft 2018-01-01. 

 

 

Deltagande i debatt 
Tomas Peterson (M) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Micael Glennfalk (M) 

Helen Nilsson (S) 

Lars Johansson (V) 

 

 

Yrkanden 
Tomas Peterson (M) yrkar med instämmande av Micael Glennfalk (M) och 

Helen Nilsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar med instämmande av Lars Johansson (V) 

bifall till att-sats 1 och återremiss på att-sats 2 med motiveringen att ärendet 

inte är fullständigt berett. Nedskrivning och överflytt av fibernät måste 

beslutas innan organisationen träder i kraft. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först frågan om fullmäktige godkänner första att-satsen 

att genom denna avsiktsförklaring godkänna fortsatt arbete med inriktningen 

till föreslagen organisation för fortsatt fiberutbyggnad och att återkomma 

med ägardirektiv i januari 2018. Ordföranden finner att fullmäktige 

godkänner första att-satsen i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden finner att det finns två förslag vad gäller andra att-satsen, varav 

ett återremissyrkande som ska avgöras först. 

 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremiteras och 

finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs och följande 

voteringsproposition ställs upp och godkänns: 
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Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. 

 

Den som vill att ärendet återremitteras i enlighet med Ingela Nilsson 

Nachtweijs (C) förslag röstar nej. 

 

Ordföranden finner att omröstningen får resultatet 28 ja-röster och 17 nej-

röster. För återremiss krävs minst en tredjedel av rösterna och det är 15 

röster. Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Carolina Leijonram, kommunchef, Id 57355  

Synpunkter från ITSAM, Id 59014 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, KS § 323 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunchef Carolina Leijonram 

VEMAB 

Vimmerby Fibernät AB 

ITSAM 

Ekonomiavdelningen 

     Bilaga 

___________________ 
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§ 246 Dnr 2014/000016  Kod 109 

Motion - Inrätta Barnahus för barn i norra länet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och 

socialnämndens förslag att besluta att motionen ska avslås med motiveringen 

att befolkningsunderlaget i de tre kommunerna Vimmerby, Västervik och 

Hultsfreds kommuner är för litet för ett barnahus samt att avståndet till 

barnahus i Kalmar är för långt ur ett barnperspektiv.  

 

Sammanfattning 

En motion är år 2014 inlämnad av Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun 

Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD). Motionen tar upp frågan om 

inrättande av barnahus i norra Kalmar län. 

 

Frågan om barnahus har utretts tillsammans med Västerviks och Hultsfreds 

kommuner. Där konstateras att befolkningsunderlaget i dessa tre kommuner 

inte är tillräckligt för att inrätta ett barnahus. Kommunstyrelsen beslutade att 

återremittera motionen till socialnämnden för att undersöka samverkan med 

barnahus i Kalmar. Avståndet till Kalmar för barnförhör bedöms som för 

långt. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterades beslutsformuleringen och 

motiveringen. Marie Nicholson (M) och Lis-Astrid Andersson (S) 

förtydligade kring motiveringen. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens och socialnämndens 

förslag. 

 

Det framgår att Hultsfred och Västerviks kommuner anser det bättre att hitta 

en lösning när behov uppstår. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med socialnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås med motiveringen att 

befolkningsunderlaget i de tre kommunerna Vimmerby, Västervik och 

Hultsfreds kommuner är för litet för ett barnahus samt att avståndet till 

barnahus i Kalmar är för långt ur ett barnperspektiv. 

 

 

Deltagande i debatt 
Gudrun Brunegård (KD) 

Eva Berglund (S) 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) 

och Torbjörn Sandberg (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-27, KF§ 14 

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-18, KS § 102 

Socialnämndens beslut 2014-05-15 § 61 

Skrivelse från Rädda Barnen 

Kommunstyrelsens beslut 2014-09-16 § 289 

Socialnämndens beslut 2017-10-19 § 97 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-14 § 276 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, KS § 311 

 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 
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§ 247 Dnr 2017/000268  Kod 109 

Motion om pedagogisk omsorg och förskolor med 
mångfald och valfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och barn- 

och utbildningsnämndens förslag att avslå motionen.  

 

Reservationer 

Ledamöterna från kristdemokraterna och centerpartiet reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) har till fullmäktige 

inlämnat en motion om pedagogisk omsorg och förskolor med mångfald och 

valfrihet. I motionen föreslås flera åtgärder för att stimulera och möjliggöra 

alternativa och fristående verksamheter för barnomsorg i Vimmerby 

kommun. 

 

 Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29, § 114 att remittera motionen till 

barn- och utbildningsnämnden för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-10-25 att föreslå avslag på 

motionen. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens och barn- och 

utbildningsnämndens förslag till beslut. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

fullmäktige besluta att avslå motionen. 
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Deltagande i debatt 
Torbjörn Sandberg (KD) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Helen Nilsson (S) 

Lars Johansson (V) 

Micael Glennfalk (M) 

Lis Astrid Andersson (S) 

Magnus Gustafsson (M) 

Gudrun Brunegård (KD) 

 

 

Yrkanden 
Torbjörn Sandberg (KD) yrkar med instämmande av Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) bifall till motionen. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar med instämmande av Lars Johansson (V) och 

Magnus Gustafsson (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Gudrun Brunegård (KD) yrkar att varje att-sats behandlas var för sig och att 

motionen därmed ska anses besvarad. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att tre förslag föreligger och ställer först 

kommunstyrelsens förslag mot Gudrun Brunegårds (KD) förslag. Han finner 

att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Torbjörn 

Sandbergs (KD) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

 

Den som bifaller Torbjörn Sandbergs (KD) förslag röstar nej. 

 

Ordföranden finner att omröstningen får resultatet 30 ja-röster, 13 nej-röster 

och 2 som avstår. Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 

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

Id 56747  

Kommunfullmäktiges beslut, 2017-05-29, KF § 114 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-25 § 160 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-14 § 277 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, KS § 312 

 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård 

Torbjörn Sandberg 

Barn- och utbildningsnämnden 

     Bilaga 

___________________ 
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§ 248 Dnr 2016/000057  Kod 256 

Belysning utmed Kungsvägen i Storebro 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

bevilja finansiering med 200 tkr och utbyggnad av gatubelysning på 

Kungsvägen i Storebro. Finansieringen ska ske genom omdisponering av 

outnyttjade investeringsmedel inom ramen av total investeringsplan för 2017 

på 34,2 mkr. 

 

Sammanfattning 

I samband med försäljning av Gissemåla 4:136 skrev man in i köpavtalet att 

kommunen ska uppföra gatubelysning utmed Kungsvägen senast 2017-06-

30. Investeringen behöver utföras för att upprätthålla överenskommelsen i 

köpavtalet.  

VEMAB som är kommunens entreprenör gällande gatubelysning har lämnat 

ett kostnadsförslag på ca 200 000 kronor för att utföra uppdraget.  

 

Finansiering av investeringen på 200 000 kronor föreslås ske genom att 

omdisponera outnyttjade del av redan beviljade medel för ”Utrustning 

Plenisalen”. Beviljat 600 tkr, arbetet färdigställt till en totalkostnad av 308 

tkr och ingår i den totala investeringsramen för 2017 på 34,2 MSEK. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 

finansiering med 200 tkr och utbyggnad av gatubelysning på Kungsvägen i 

Storebro. Finansieringen ska ske genom omdisponering av outnyttjade 

investeringsmedel inom ramen av total investeringsplan för 2017 på 34,2 

mkr.  
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Beslutsunderlag 

Köpavtal med tillhörande kartbilaga. 

Tjänsteskrivelse, Andreas Horste, gatuchef 2017-11-20 Id 58708 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-28 § 294 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, KS § 313 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

VEMAB 

 

___________________ 
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§ 249 Dnr 2017/000444  Kod 214 

Detaljplan för Boken 2 och 6, Furan 3 samt del av 
Vimmerby 3:3 Kulturkvarteret Näs, Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och miljö- 

och byggnadsnämndens förslag att godkänna detaljplanen för Boken 2 och 6, 

Furan 3 samt del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. 

 

Anmälan om jäv 

Annika Fundin (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark (naturmark) till 

kvartersmark (besöksanläggning) för att kunna utveckla trädgårdarna på 

Astrid Lindgrens Näs. 

 

Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning under våren 

respektive hösten 2017. Yttranden från åtta olika instanser och sakägare 

inkom under samråds- och granskningstiden. 

Inkomna granskningsyttranden föranledde vissa förtydliganden i 

planbeskrivningen om:  

-markanvisnings- eller exploateringsavtal 

-att tidigare gällande detaljplan helt upphävs 

-dagvattnets hantering (berörda vattenförekomster, hur dagvattnet ska 

infiltreras, fördröjas och renas, volymberäkning av mängden dagvatten som 

ska omhändertas m m) 

 

Justeringarna bedöms inte negativt påverka miljön, sakägare, eller vara av 

betydande intresse för allmänheten. 

 

Med dessa förtydliganden bedöms detaljplanen vara klar för att antas enligt 

PBL 5 kap 27 §. 
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Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens och miljö- och 

byggnadsnämndens förslag till beslut. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

detaljplanen för Boken 2 och 6, Furan 3 samt del av Vimmerby 3:3, 

Vimmerby kommun. 

 

 

Yrkanden 
Tomas Peterson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Plankarta, Id 58870 

Planbeskrivning, Id 58870 

Behovsbedömning, Id 58870 

Granskningsutlåtande, Id 58870 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-11-08 § 182 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, KS § 320 

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Stadsarkitekt Sara Dolk 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 35(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 250 Dnr 2017/000533  Kod 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs Kohagen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och miljö- 

och byggnadsnämndens förslag att godkänna detaljplanen för del av 

Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. 

 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark (naturmark) till 

kvartersmark (naturområde) för att kunna utveckla besöksanläggningen 

Astrid Lindgrens Näs. 

 

Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning under våren 

respektive hösten 2017. Yttranden från 14 olika instanser och sakägare 

inkom under samråds- och granskningstiden. 

 

Efter granskningen har endast fastighetskonsekvenser och ekonomiska 

konsekvenser förtydligats i planbeskrivningen enligt Lantmäteriets 

önskemål. Justeringen bedöms inte negativt påverka miljön, sakägare, eller 

vara av betydande intresse för allmänheten. 

 

Med dessa förtydliganden bedöms detaljplanen vara klar för att antas enligt 

PBL 5 kap 27 §. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens och miljö- och 

byggnadsnämndens förslag till beslut. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. 

 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 36(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 
Tomas Peterson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Plankarta, Id 58877 

Planbeskrivning, Id 58877 

Behovsbedömning, Id 58877 

Granskningsutlåtande, Id 58877 

Miljö- och byggnadsnämnden beslut 2017-11-08 § 184 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, KS § 321 

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Stadsarkitekt Sara Dolk 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 37(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 251 Dnr 2017/000535  Kod 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Näs parkering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och miljö- 

och byggnadsnämndens förslag att godkänna detaljplanen för del av 

Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark (naturmark) till 

kvartersmark (parkering) för att kunna utveckla besöksanläggningen på 

Astrid Lindgrens Näs. 

 

Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning under vintern 2016 

respektive hösten 2017. Yttranden från nio olika instanser och sakägare 

inkom under samråds- och granskningstiden. 

Efter granskningen har vissa förtydliganden gjorts: 

Plankartans egenskapsgräns mellan störningsskydden m1 och m2 har 

markerats tydligare. 

Markens fysiska egenskaper har förtydligats i behovsbedömningen och 

planbeskrivningen. Justeringarna bedöms inte negativt påverka miljön, 

sakägare, eller vara av betydande intresse för allmänheten. 

 

Med dessa förtydliganden bedöms detaljplanen vara klar för att antas enligt 

PBL 5 kap 27 §. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens och miljö- och 

byggnadsnämndens förslag till beslut. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. 

 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 38(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 
Tomas Peterson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Plankarta, Id 58876 

Planbeskrivning, Id 58876 

Behovsbedömning, Id 58876 

Granskningsutlåtande, Id 58876 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-11-08 § 183 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, KS § 322 

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Stadsarkitekt Sara Dolk 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 39(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 252 Dnr 2017/000544  Kod 340 

Utökning av verksamhetsområde för sanitärt spillvatten 
samt dricksvatten inom fritidsområdet vid Tobo 2:5, 
Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att  fastigheterna inom Tobo-området som skall ingå i 

verksamhetsområdet för Storebro samhälle med tillgång till 

vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt 

spillvattenanslutning, framgående av bilaga 1. 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i det aktuella 

området genom en allmän va-anläggning så länge behovet 

finns kvar. 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

 aktuellt kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft.  

 

Sammanfattning 

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

för den kommunalavatten- och avloppsförsäljningen (VA) i Vimmerby 

kommun. 

 

Vid sjön Gissen ca. 2 km sydväst om Storebro samhälle finns ett 

fritidsområde som exploaterades på fastigheten To bo 2:5 i början på 1970-

talet. Området är beläget i direkt anslutning till sjön Gissens norra strand ca. 

400 meter sydost om Fredensborgs herrgård. Området omfattar totalt 41 

avstyckade fastigheter varav ca. 33 tomter är bebyggda. I dagsläget finns 

också ett antal fastighetsägare som är permanent boende i området.  

 

Området är för närvarande inte anslutet till huvudmannens 

verksamhetsområde för VA utan vatten och avlopp är tills vidare löst enskilt 

eller i form av enskilda gemensamhetsanläggningar av äldre datum. 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 40(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

I den kommunala VA-planen som antogs av kommunfullmäktige 2013-11-

25, finns området Tobo vid sjön Gissen redovisat som ett prioriterat område 

med bostadsbyggnader i samlad grupp vilket snarast möjligt bör anslutas till 

kommunalt V A.  

 

Tobo-området har med åren successivt blivit ett så kallat omvandlings-

område och i den senaste revideringen till VA-planen som redovisats till 

länsstyrelsen i Kalmar län är området Tobo vid sjön Gissen utpekat som ett 

omvandlingsområde som ska anslutas efter att verksamhetsområde 

fastställts. Tidplanen anger att anslutning är planerat år 2018. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  fastigheterna inom Tobo-området som skall ingå i 

 verksamhetsområdet för Storebro samhälle med tillgång till 

 vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt 

 spillvattenanslutning, framgående av bilaga 1. 

att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i det aktuella 

 området genom en allmän va-anläggning så länge behovet 

 finns kvar. 

att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

 aktuellt kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse inkl. bilaga, Torbjörn Swahn, VD Vimmerby Energi & 

Miljö AB 

VEMAB styrelsebeslut 2017-11-24, § 137 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-05, KS § 330 

 

Beslutet skickas till 

VEMAB 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 41(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 253 Dnr 2017/000499  Kod 040 

Avgift vid delad placering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Micael Glennfalks (M) förslag 

att bordlägga frågan till nästa sammanträde.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun tillämpar maxtaxa för plats i pedagogisk omsorg, 

förskola och fritidshem. Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög 

avgiften får bli för olika familjer. Nivåerna justeras varje år och meddelas 

kommunerna av Skolverket. Vid växelvis boende där vårdnadshavare har 

delad placering blir det två avgifter för samma barn. 

 

Idag betalar varje vårdnadshavares hushåll max halva avgiften av taket för 

maxtaxa. Den inkomst varje hushåll uppger ändras idag manuellt i det 

administrativa systemet till max hälften av beloppet för taket i maxtaxa. 

Möjligheten att kontrollera om hushållet lämnat rätt inkomstuppgifter kan då 

inte kontrolleras bakåt i tiden. 

 

I det administrativa systemet för hantering av avgifter finns möjligheten att 

fördela avgiften procentuellt efter vårdnadshavarnas hushålls inkomster vid 

delad placering. Det innebär att avgiften blir rättvisare fördelad men att 

maxtaket fortfarande gäller per barn. En procentuell fördelning minskar det 

administrativa arbetet med avgifter vid delad placering. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden 

kommunfullmäktige besluta att avgiften för plats i förskola, pedagogisk 

omsorg och fritidshem vid delad placering fördelas procentuellt efter 

inkomst i respektive vårdnadshavares hushåll och att ändringen gäller från 

och med 1 januari 2018. 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 42(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

Deltagande i debatt 
Micael Glennfalk (M) 

Magnus Gustafsson (M) 

 

 

Yrkanden 
Micael Glennfalk (M) yrkar med instämmande av Magnus Gustafsson (M) 

bordläggning av ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, varav ett bordläggningsärende.  

 

Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas 

och finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs och följande 

voteringsproposition ställs upp och godkänns. 

 

Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. 

 

Den som vill att ärendet ska bordläggas röstar nej. 

 

Resultatet från omröstningen är 25 ja-röster, 17 nej-röster och 2 som avstår. 

Vid fråga om bordläggning krävs minst en tredjedel av rösterna och 

ordföranden finner att fullmäktige därför beslutar att bordlägga frågan. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-25 § 161 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-14 § 281 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, § 316 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

     Bilaga 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 43(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 254 Dnr 2017/000491  Kod 010 

Policy för bisyssla 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta reviderad Policy för bisyssla.  

 

Sammanfattning 

Gällande policy behöver revideras för att kollektivavtalet ändrats beträffande 

bisyssla. I Allmänna bestämmelser som är kollektivavtalet står om anställdas 

bisysslor. Tidigare fanns en skyldighet från våra anställda att på uppmaning 

från chefen redovisa eventuell bisyssla. Numera finns en skyldighet att utan 

anmodan redovisa eventuell bisyssla. Vid dagens sammanträde föreligger 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad 

Policy för bisyssla.  

 

Beslutsunderlag 

Policy för bisyssla, Id 58639 

Tjänsteskrivelse, Monica Bergh, HR-chef 2017-09-18, Id 58640 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-14 § 280 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, KS § 315 

 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen (för vidare utskick till berörda) 

 

___________________ 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 44(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 255 Dnr 2017/000512  Kod 003 

Arkivreglemente för Vimmerby kommun 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att anta föreliggande förslag till arkivreglemente för Vimmerby kommun och  

 

att de kommunala bolagen uppdaterar sina respektive bolagsordningar 

gällande arkivreglemente.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommuns nuvarande arkivreglemente antogs av 

kommunfullmäktige 2010-05-31 § 99. Det har skett en del förändringar både 

gällande dokumenthantering så väl som arkivredovisning sedan 

arkivreglementet fastställdes 2010.  

 

Sedan 2017 är Vimmerby kommun en av kommunalförbundet Sydarkiveras 

18 medlemmar. Sydarkiveras huvuduppgift är att bevara elektronisk 

information för framtida generationer. Det innebär att Sydarkivera tar fram 

en digital plattform för slutarkivering. Detta är ett komplext och kostsamt 

åtagande som Vimmerby kommun bedömt att man inte klarar på egen hand.  

 

I förslag till nytt arkivreglemente delas ansvaret för arkivfrågorna mellan den 

gemensamma arkivmyndigheten Sydarkivera och den lokala 

arkivmyndigheten som är kommunstyrelsen. Detta innebär att 

kommunstyrelsen även fortsättningsvis är arkivmyndighet för det centrala 

pappersarkivet. Sydarkivera är gemensam arkivmyndighet för den 

elektroniska informationen för sina förbundsmedlemmar och ska utöva 

tillsyn över deras arkiv. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 45(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  anta föreliggande förslag till arkivreglemente för Vimmerby 

 kommun. 

att kommunala bolagen uppdaterar sina respektive 

 bolagsordningar gällande arkivreglemente.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, Id 58822 

Arkivreglemente Vimmerby kommun, Id 58823 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, KS § 317 

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen (för vidare utskick till berörda)  

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 46(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 256 Dnr 2017/000494  Kod 024 

Översyn av arvoden till förtroendevalda med anledning 
av förändrat arbetssätt för socialjour 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och 

med ändring av socialnämndens beslut, att hänskjuta ärendet till 

kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning 

Vid socialnämndens sammanträde 2017-10-19 beslutade man att föreslå 

kommunfullmäktige att se över arvodena för socialnämndens ledamöter med 

anledning av det förändrade arbetssättet med socialjour.  

 

Kommunstyrelsen har i samband med bildandet av tillfällig 

fullmäktigeberedning för ny politisk organisation, uppdragit åt 

kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av HR-avdelningen ta fram 

förslag till bestämmelser om arvoden efter valet 2018. Samt att arbetet med 

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

politiska organisationen är fastställd. 

 

Med anledning av pågående uppdrag hos kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslås kommunfullmäktige att hänskjuta socialnämndens framställan dit. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, med ändring av socialnämndens beslut, 

kommunfullmäktige besluta att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2017-10-19 § 96 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 47(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04 § 77  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-11-07 Id 58718 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-28 § 300 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, KS § 314 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 48(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 257 Dnr 2017/000519  Kod 111 

Fyllnadsval efter Anita Westerback (S) avseende 
uppdraget som ersättare i valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kenneth Björklund (S) till ersättare i 

valnämnden efter Anita Westerback (S). 

 

Sammanfattning 

Vid fullmäktiges sammanträde 2017-11-27 beviljades Anita Westerbeck (S) 

entledigande från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger fråga om fyllnadsval och social-

demokraterna nominerar Kenneth Björklund (S) till ersättare i valnämnden 

efter Anita Westerback (S). 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande, Anita Westerbeck 2017-11-16 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, KF § 228 

 

Beslutet skickas till 

Kenneth Björklund 

Valnämnden 

Administrativa avdelningen 

HR-avdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 49(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 258 Dnr 2017/000565  Kod 111 

Begäran om entledigande avseende styrelseuppdrag 
Vimmerby Fibernät AB samt val av ny styrelse för 
Vimmerby Fibernät AB med tillträde fr o m 2018-01-01 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Tomas Peterson (M), Helen Nilsson 

(S) och Erik Paulsson (C) från styrelseuppdragen i Vimmerby Fibernät AB 

från och med 2018-01-01. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att styrelsen för Vimmerby Fibernät AB ska 

bestå av fem ledamöter och två suppleanter och utser Claes Wetterström 

(M), Stig Jaensson (S), Kenneth Björklund (S), Kenneth Karlsson (C) och 

Birger Andersson (C) till ledamöter och Ola Gustafsson (KD) och Daniel 

Nestor (S) till suppleanter i Vimmerby Fibernät AB och samtliga uppdrag är 

med tillträde 2018-01-01 och till och med årsstämman 2019. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Claes Wetterström (M) till ordförande 

och Stig Jaensson (S) till vice ordförande i Vimmerby Fibernät AB. 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från samtliga 

ledamöter i Vimmerby fibernät AB. Nuvarande styrelse består av tre 

ledamöter, men bolagsordningen för Vimmerby Fibernät medger att 

styrelsen är sju ledamöter. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar att fullmäktige beslutar att styrelsen för Vimmerby 

Fibernät AB ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Det följer den 

avsiktsförklaring som fullmäktige beslutat om tidigare under kvällen. 

 

Vidare nominerar Helen Nilsson (S) följande personer till ledamöter i 

Vimmerby Fibernät AB: Claes Wetterström (M), Stig Jaensson (S), Kenneth 

Björklund (S), Kenneth Karlsson (C) och Birger Andersson (C).  

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 50(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ola Gustafsson (KD) och Daniel Nestor (S) nomineras till suppleanter i 

Vimmerby Fibernät AB.  

 

Claes Wetterström (M) föreslås bli ordförande och Stig Jaensson (S) föreslås 

bli vice ordförande i Vimmerby Fibernät AB. Samtliga uppdrag med tillträde 

2018-01-01. 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Tomas Peterson (M), Id 59188 

Begäran om entledigande från Helen Nilsson (S), Id 59187 

Begäran om entledigande från Erik Paulsson (C), Id 59186 

Yrkande från Helen Nilsson (S), Id 59255 

 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Fibernät AB 

Ekonomiavdelningen 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

Tomas Peterson 

Helen Nilsson 

Erik Paulsson      

Nya styrelsen för Vimmerby Fibernät AB 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 51(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 259 Dnr 2017/000539  Kod 109 

Interpellation till socialnämndens ordförande Eva 
Berglund (S) om Nygård, Locknevi 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att svar 

lämnas av socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-29. 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellation inlämnad av Anneli 

Jakobsson (SD) om HVB-hemmet Nygård i Locknevi och det ställs ett antal 

frågor med anledning av att HVB-hemmet stängs. Interpellationen riktar sig 

till socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Anneli Jakobsson, Id 59005 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Eva Berglund  

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 52(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 260 Dnr 2017/000554  Kod 109 

Interpellation till ansvarigt kommunalråd om 
närproducerade råvaror i kostverksamheten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att svar 

lämnas av kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-29. 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellation inlämnad av Gudrun 

Brunegård (KD) om närproducerade råvaror i kostverksamheten. 

Interpellationen riktar sig till ansvarigt kommunalråd.  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 59108 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Tomas Peterson  

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 53(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 261 Dnr 2017/000562 109 

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Tomas Peterson (M) - Hur deltar Vimmerby kommun i 
länets självmordsförebyggande arbete? 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att svar 

lämnas av kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-29. 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellation inlämnad av Gudrun 

Brunegård (KD) om hur Vimmerby kommun deltar i länets 

självmordsförebyggande arbete. Interpellationen riktar sig till 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M).  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 59178 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Tomas Peterson  

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 54(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 262 Dnr 2017/000567  Kod 109 

Motion om sökregister för motioner och interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Anneli Jakobsson 

(SD) om sökregister för motioner och interpellationer.  

 

Av motionen framgår att Vimmerby kommuns hemsida idag saknar ett 

användarvänligt register över motioner, interpellationer och enkla frågor 

med svar där varje partis inlämnade motioner, interpellationer och enkla 

frågor finns dokumenterade. Det är idag väldigt krävande att gå in och se om 

en motion redan är inlämnad och bifallen då man får leta i kungörelsen. För 

att underlätta för partierna vore det därför önskvärt med ett sökregister på 

kommunens hemsida.  

 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar därför att fullmäktige beslutar att införa ett 

lättillgängligt register över lagda motioner, interpellationer och enkla frågor 

med tillhörande svar på kommunens hemsida. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 59193  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 55(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 263 Dnr 2017/000549  Kod000 

Jultal av kommunfullmäktiges ordförande 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet föranleder inget beslut.      

 

Jultal 

Jag vill börja med att tacka alla medarbetare inom kommunen och er 

politiker för den service som ges till våra kommuninnevånare. Tillsammans 

gör vi ett bra arbete som kommer alla till del. 

 

Det är glädjande att befolkningen fortsätter att öka i kommunen.  

Äntligen kommer nybyggnation av 16 lägenheter igång till våren 2018 på 

Rönnbärsgatan. Bostäder kommer att kunna byggas vid Nossen under 

hösten/ vintern 2018-19. 

Flera detaljplaner kommer under 2018, Kohagen/Nybble, Blåsekulle samt 

flera förtätningstomter mfl. Detta innebär ytterligare möjligheter att öka vår 

befolkning. Vi måste bli bättre på att marknadsföra alla tomter i våra 

kransorter, 100:- tomter. Här finns flera industritomter klara för exploatering. 

Det är inga stora avstånd i vår kommun. Inom 20 minuter når man det mesta. 

 

Vi ska vara stolta över hur snabbt vi kunde sälja alla tomter på Ceos-

området. Södra Industriområdet tog 40 år innan sista tomten såldes. Här 

etablerar sig både befintliga företag i Vimmerby som nya för kommunen. 

Utan fyllnadsmassor från Krönsmon hade vi aldrig kunna bygga Ceos. 

 

Näringslivet fortsätter att expandera. Under hösten har flera positiva signaler 

kommit, tex Bergs timber, f.d. Setrasågen, vilket innebär att anställningarna 

tryggas. BoKloks investering på 250 milj.kr för att öka produktionen i 

framtiden med 50% och med ca 50 nyanställningar. 

Ljunghälls firar 100 år som ett av kommunens största företag. Jag blev 

mycket glad när jag läste jubileumsskriften som kom förra veckan. Den 

visade på ett bra sätt hur många yrken det finns på företaget och vilken 

utbildning som behövs till dessa. Möjligheten till att avancera i företaget är 

bra. 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 56(56) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Jag rekomederar alla föräldrar att tillsammans med sin ungdom som ska 

välja utbildningslinje till gymnasiet att läsa jubileumsskriften. 

Det är viktigt att vi utbildar till de bristyrken som industrin har så att de kan 

vara kvar i kommunen och även expandera. 

 

Kommunens rekordstora lån har vi under året lyckats amortera med över 100 

miljoner kronor. Detta innebär en säkerhet inför framtiden om räntorna 

skulle öka. Det är också viktigt att ha ett låneutrymme för kommande större 

investeringar inom kommunkoncernen.  

Dessa är Vimarhems nybyggnation av 45 nya lägenheter vid Kv. 

Pistolsmeden, Bondebygatan/ Storgatan, utbyggnad av särskilt boende vid 

Vidala i SödraVi och ny förskola i Vimmerby. Investeringar 2018 sker utan 

att ta upp nya lån. Planering pågår för ny byggnation på Kv. Granen där 

detaljplanen är klar. 

 

Jag vill ta tillfället i akt att gratulera årets pristagare.  

Lars Tell för sitt mångåriga arbete inom Smålands Countryklubb.  

Förskolan Backsippan för sitt arbete med Grön Flagg, hållbarhetsfrågor. 

Astrid Lindgrens Värld för sin byggnation av ny stugby i gammal stadsmiljö. 

 

Möjligheterna till bra kommunikation mellan kommuninnevånare och 

kommunen har ökat genom SLUS-arbetet som kommer att fortsätta med ny 

näringslivschef och hans medarbetare. 

 

Tack till er i kommunfullmäktige och nämnder som gjort att politikens 

arbetsmiljö förbättrats under året. Låt oss fortsätta på den vägen. 

 

Vi ska vara stolta att vi är Vimmerbybor alla vi som bor i kommunen. Vi har 

närhet till allt. Det är vi som är de bästa ambassadörerna för vår kommun. 

 

Jag vill önska alla kommuninvånare   

 

EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR 

 

Beslutsunderlag 

Jultal av fullmäktiges ordförande Lennart Nygren (S) Id 59254 

 

___________________ 

 


