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Beslutande Se sida 2  

Övriga närvarande Kommunchef Carolina Leijonram 
Kanslijurist Therese Jigsved 
VD Jan Erixon 
VD Torbjörn Swahn 
Ekonomichef Mattias Karlsson 
Projektledare Carina Östh 
Kristina Alsér, advisory board 
 

Jan Edvardssson, advisory board 
Matilda Gustafsson 

Protokolljusterare Maria Samuelsson (S) och Curt Tyrberg (C) 
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Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 188-208 

 Therese Jigsved  

 Ordförande 

  

 Lennart Nygren  

Protokolljusterare 

  

 Maria Samuelsson Curt Tyrberg  

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-10-23 

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-27 Datum då anslaget tas ned 2017-11-21 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Therese Jigsved  
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Tjänstgörande ersättare  Ordinarie ledamöter:  Ersättare:  

  Helen Nilsson (S) Anna Björklund (S) 

Maja Enqvist  Camilla Stridh (S) Anders Sundberg (S) 

  Eva Berglund (S) Maja W Enqvist (S) 

  Michael Svensson (S) Erik Bouvin (S) 

  Peter Högberg (S) Håkan Korán (S) 

  Cissi Hammar (S) Ann Marie Blomgren (S) 

  Lars-Inge Green (S) Teresia Bogren (S) 

  Lis-Astrid Andersson (S) Alexander Högberg (S) 

T o m § 198  Mustafa Badran (S) Tomas Gustavsson (S) 

  Kjell Bülow (S) Rosmarie Svensson (S) 

  Stig Jaensson (S)   

  Maria Samuelsson (S)   

  Kenneth Björklund (S)   

  Anette Eriksson (S)   

Anders Sundberg  Daniel Nestor (S)   

  Emily Palenzuela (S)   

  Anders Enqvist (S)   

Ann Marie Blomgren  Bo Stigstedt (S)   

Sören Sjöholm  Micael Glennfalk (M) Johan Blomberg (M) 

Fr o m § 193  Magnus Gustafsson (M) Inge Teodorsson (M) 

Bert Lindesfeldt  Niklas Gustafsson (M) Sören Sjöholm (M) 

  Claes Wetterström (M) Kjell Alexandersson (M) 

  Lisa Blom (M) Bert Lindesfeldt (M) 

  Morgan Esping (M)   

  Marie C Nicholson (M)   

  Tomas Peterson (M)   

Fr o m § 191  Håkan Nyström (M)   

  Ingela Nilsson Nachtweij (C) Birger Andersson (C) 

  Eva Svensson  (C) Kenneth Karlsson (C) 

  Anna Svensson (C) Krister Bergkvist (C) 

  Peter Karlsson (C) Erik Paulsson (C) 

  Curt Tyrberg (C) Maja Danlid (C) 

  Birger Andersson (Dalsjö) (C)   

  Lisbeth Karlsson (C)   

  Bo Svensson (C)   

  Rein Soovik (C)   
T o m § 190,  

Ola Gustafsson fr o m § 191 
 Gudrun Brunegård (KD) Thomas Karlsson (KD) 

  Torbjörn Sandberg (KD) Ola Gustafsson (KD) 

Fr o m § 192  Lars Johansson (V) Lennart Höglund (V) 

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

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

    Erika Fundin (MP) 

  Jan Söderlund (L) Lamduan Wandirat (L) 

    Berna Karlsson (L) 

  Anneli Jakobsson (SD) Kjell Jakobsson (SD) 

  Sandor Högye (SD) Sven Erik Lönnberg (SD) 

Kjell Jakobsson  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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 § 188 Dnr 2017/000004  Kod 000 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Maria Samuelsson (S) och Curt 

Tyrberg (C) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

Tid och plats för justering är: torsdagen den 26 oktober 2017, kl 15.00, 

administrativa avdelningen, Stadshuset.  

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

___________________ 
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§ 189 Dnr 2017/000001  Kod 000 

Meddelanden 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande meddelanden till 

handlingarna: 

 

- Länsstyrelsens beslut om ny ledamot och ersättare efter Jimmy 

Alexandersson (L). Ny ledamot är Jan Söderlund (L) och ny ersättare är 

Berna Karlsson (L).  

 

-Information om trafikmätning vid Badhusgatan i Vimmerby stad under 

september 2017. 

 

-Finansrapport för Vimmerby kommun per 2017-09-30 

 

___________________ 
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§ 190 Dnr 2017/000456  Kod 109 

Interpellation till Lis Astrid Andersson (S), ordförande i 
Barn- och utbildningsnämnden, och Eva Berglund (S), 
ordförande i Socialnämnden - Hur länge ska 
Vimmerbys barnfamiljer vänta på familjecentral? 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas vid dagens 

sammanträde och beslutar att lägga interpellationen till handlingarna efter 

interpellationsdebatten.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellation från Gudrun Brunegård 

(KD) om familjecentral i Vimmerby kommun. Familjecentraler har en 

dokumenterat viktig roll i det förebyggande stödet kring barnfamiljen. En 

familjecentral består av kommunens öppna förskola och socialtjänst, 

respektive landstingets mödra- och barnhälsovård. Det finns god evidens för 

att familjecentraler är bra för alla familjer, men alldeles särskilt bra för dem 

som har stora behov.  

 

Redan under Alliansmajoriteten 2002-2006 var jag själv med och skrev in i 

landstingsplanen målet att det ska finnas minst en familjecentral i varje 

kommun i samverkan med länets kommuner. På den tiden fanns 

Familjestödet Bubblan i Vimmerby, varför behovet av en regelrätt 

familjecentral inte bedömdes så akut här i vår kommun.  

 

Den 26 november 2012 biföll kommunfullmäktige Kristdemokraternas 

motion om att inleda planering för att inrätta en familjecentral i Vimmerby 

kommun tillsammans med landstinget och att medel skulle avsättas i 

kommande budgetar. I kommunens budgetplan anvisades till en början 

medel, men de togs bort i väntan på den räcka av ombyggnationer som 

pågått i landstingets fastighet, där bland annat Vimmerby hälsocentral är 

inrymd. Enligt företrädare för majoriteten skulle en familjecentral kunna 

förverkligas när dessa ombyggnationer var klara. 
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Kristdemokraterna i Vimmerby kommun har på senare år lyft frågan om 

familjecentral i samband med budgetyrkandena både 2015 och 2016, bland 

annat med yrkande om att inleda förhandling med landstinget. Tyvärr har 

yrkandena avslagits. Nu har fem år gått sedan fullmäktiges bifall till vår 

motion. Landstingets ombyggnationer är i stort sett klara. I en färsk 

redovisning av landstingets fastighetsprojekt finns familjecentral i 

Vimmerby noterad, men vid frågor uppges att inga samtal med 

kommunföreträdare ännu har kunnat inledas, då man inte uppfattat att någon 

på kommunen visat intresse. 

 

Mina frågor är därför: 

•Står den nuvarande S+M-majoriteten bakom det beslut som 

kommunfullmäktige fattade 2012, om att inleda planering för att inrätta 

familjecentral i Vimmerby tillsammans med landstinget och att avsätta 

medel i kommande budgetar? 

 

•Vilka aktuella kontakter finns idag mellan kommunen och landstinget i 

detta ärende? 

 

•När kan barnfamiljerna i Vimmerby kommun förvänta sig att det ska finnas 

en familjecentral även i vår kommun? 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas vid dagens 

sammanträde då den kommit in innan kungörelsen gick ut och 

interpellationssvar föreligger vid dagens sammanträde. 

 

 

Deltagande i interpellationsdebatt 
Eva Berglund (S) 

Gudrun Brunegård (KD) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Peter Högberg (S) 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Gudrun Brunegård (KD), Id 58427 

Interpellationssvar från Lis-Astrid Andersson (S) och Eva Berglund (S), Id 

58505 

___________________ 
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§ 191 Dnr 2017/000006  Kod 000 

Ledamöternas frågestund 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågestunden till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall ledamöternas frågestund finnas med 

som en stående punkt på varje sammanträde. En fråga ska vara skriftlig och 

undertecknad och bör lämnas in i förväg. Frågan kan också framställas under 

ett sammanträde och är frågan mycket kort och enkel behöver den inte vara 

skriftlig eller försedd med någon förklaring. 

 

Vid dagens sammanträde ställs följande frågor: 

 

Anneli Jakobsson (SD) frågar Tomas Peterson (M) om kommunens 

ekonomi. Enligt uppgift ligger Vimmerby kommun på fjärde plats med högst 

låneskuld med ca 93 400 kr per invånare. Detta är väldigt mycket pengar. 

Om ränteläget ändrar sig negativt kommer ju låneskulden att öka ytterligare. 

Med anledning av detta undrar jag vad ni gör för att minska skulden, 

kommer kommunalskatten att höjas nästa år och hur ser prognoserna ut för 

2017/2018? Tomas Peterson (M) svarar att kommunen har sänkt låneskulden 

rejält under 2017, ca 100 mnkr. Majoriteten planerar ej för någon förändring 

av skattesatsen. Prognosen för 2017 är att kommunen får ett resultat på ca 30 

mnkr och planen är att lägga ett budgetförslag för 2018 som är ganska 

återhållsamt för att hålla i och få ekonomiskt överskott även 2018.  

 

Anneli Jakobsson (SD) frågar om socialnämnden har kunnat uppfylla 

brukarnas önskemål vad gäller aktiviteter. Marie Nicholson (M) svarar att 

brukarna är delaktiga i planeringen av sina aktiviteter. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) ställer fråga om jämställdhet och motion om 

jämställdhetsplan som avslogs. När kommer en ny jämställdhetsplan till KF? 

Helen Nilsson (S) svarar att planen är på väg upp och kommer i det närmaste 

för politisk behandling.  
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Ingela Nilsson Nachtweij (C) frågar vidare om utbetalningar ska kunna göras 

mer jämställt. Eva Berglund (S) svarar att ett förslag är under utarbetande 

och kommer upp inom relativt snar framtid. 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Anneli Jakobsson (SD) om kommunens ekonomi, Id 58506 

 

___________________ 
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§ 192 Dnr 2017/000007  Kod 000 

Redovisning av nämndernas uppdrag 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

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

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

 

Av fullmäktiges arbetsordning § 25 framgår att varje nämnd skall lämna 

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

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

ej fullgjorda skall redovisning lämnas om ärendenas status.  

 

Nämnderna skall även lämna information om andra aktuella ärenden och 

åtgärder som nämnden önskar delge fullmäktige inför kommande period. 

 

Vid dagens sammanträde lämnar följande nämnder återredovisning: 

 

Kommunstyrelsen – ordförande Tomas Peterson (M) 

 

Socialnämnden - ordförande Eva Berglund (S) 

 

Överförmyndare - Peter Högberg (S) 

 

Kommunchef Carolina Leijonram finns tillgänglig för att svara på frågor.  

 

Deltagande i frågestund 
Anneli Jakobsson (SD) 

Eva Berglund (S) 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med plan för nämndernas återredovisning till fullmäktige 

2017, Id 55203 

Återredovisning från KS, Id 58550 

Återredovisning från överförmyndare, Id 58545 

 

___________________ 
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§ 193 Dnr 2017/000053  Kod 007 

Återrapportering av beslutade investeringar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår från dagens sammanträde och 

tas upp vid nästkommande sammanträde.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger information om beslutade investeringar 

och hur det ekonomiska utfallet har blivit.  

 

Samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi hade inte möjlighet att närvara vid 

dagens sammanträde som planerat.  

 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av genomförda investeringsprojekt, Id 58124 

Underlag återrapportering Fanérfabriken, Id 58351 

Återrapportering av beslutade investeringar per 2017-10-12, Id 58492 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

___________________ 
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§ 194 Dnr 2017/000450  Kod 109 

Redovisning - Medborgarförslag som ej avgjorts per 
2017-10-05 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

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

delegationsordning för kommunstyrelsen (KS § 110 2017-05-09) ska 

arbetsutskottet i april och oktober varje år ta fram en förteckning över 

medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts. 

 

Under perioden 2017-03-31 tom 2017-10-05 har tio stycken medborgar-

förslag besvarats. Under samma period har fem stycken medborgarförslag 

lämnats in. Totalt finns det elva stycken obesvarade medborgarförslag. 

 

Arbetsutskottet beslutade 2017-10-10 att godkänna redovisningen och 

överlämna den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 

Deltagande i frågestund 
Ola Gustafsson (KD) 

Helen Nilsson (S)  

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av medborgarförslag som ej avgjorts per 2017-10-05, Id 58367 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-10-10, KSAU § 247 

 

___________________ 
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§ 195 Dnr 2017/000197  Kod 739 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger redovisning av förekomsten av ej 

verkställda beslut av gynnande beslut och domar enligt socialtjänstlagen och 

lagen om stöd och service vad gäller tredje kvartalet 2017.  

 

Beslutsunderlag 

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

57654 

 

___________________ 
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§ 196 Dnr 2017/000008  Kod 000 

Återrapportering från kommunala bolag 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Enligt arbetsordningen skall avrapportering lämnas från de kommunala 

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

och en gång på hösten efter samråd med respektive bolag. 

 

Avrapportering skall lämnas angående de kommunala bolagens allmänna 

läge och resultat samt information om sådana ärenden av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt som fullmäktige har att ta ställning 

till. Vid dagens sammanträde lämnas information från följande bolag: 

 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB – VD Carolina Leijonram 

Vimarhem AB – VD Jan Erixon 

Vimmerby Energi och Miljö AB och dotterbolag – VD Torbjörn Swahn 

 

 

Deltagande i frågestund 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

VD Carolina Leijonram och ekonomichef Mattias Karlsson svarar på frågor.  

 

Beslutsunderlag 

Presentation av VKFAB, Id 58442 

Presentation av VEMAB, Id 58544 

 

___________________ 
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§ 197 Dnr 2017/000039  Kod 007 

Information från revisorerna till fullmäktige 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår och att information från 

revisorerna lämnas vid nästkommande sammanträde.  

 

Sammanfattning 

Vid varje sammanträde ska kommunens revisorer lämna aktuell information 

från revisorerna.  

 

Revisor Ulf Svensson hade inte möjlighet att komma till dagens 

sammanträde.  

 

Beslutet skickas till 

Revisor Ulf Svensson      

 

___________________ 
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§ 198 Dnr 2015/000138  Kod 140 

Projekt SLUS - Social lokal utvecklingsstrategi för 
Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta projekt SLUS förslag till social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby 

kommun. 

 

Sammanfattning 

Utvecklingsavdelningen har via projekt SLUS i uppdrag av 

kommunstyrelsen att arbeta fram ett förslag till en social lokal 

utvecklingsstrategi med inriktning på stärkt lokal attraktionskraft. Genom en 

omfattande dialog och ett gediget underlagsmaterial har strategin formats av 

ett stort antal människor och organisationer. Den integrerar även med den 

regionala utvecklingsstrategin och är förenlig med den nationella strategin 

för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.  

 

Enligt projektplanen för SLUS ska den sociala lokala utvecklingsstrategin 

om möjligt antas av kommunstyrelsen arbetsutskott den 26 september 2017 

och av kommunfullmäktige den 23 oktober 2017. Innan dessa beslut ska en 

remissrunda genomföras för en bred förankring av strategin. 

 

2017-05-16 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att förslaget till social 

lokal utvecklingsstrategi ska skickas ut på remiss för yttrande till nämnderna 

i Vimmerby kommun, samhällsbyggnadsavdelningen, samtliga politiska 

partier i kommunfullmäktige samt samarbetsorganen landsbygdsrådet, 

pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet. Dessutom fick projekt SLUS i 

uppdrag inhämta yttrande från de organisationer och nätverk i civilsamhället 

som anses relevanta i sammanhanget. Remissvaren ska vara 

utvecklingsavdelningen till handa senast 2017-08-31. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-03 att i SLUS-strategin göra några 

redaktionella ändringar. 
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Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Från styrgruppen deltar Carina Östh, Kristina Alsér, Jan Edvardsson, Tomas 

Peterson (M), Helen Nilsson (S) och Ingela Nilsson Nachtweij (C). 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta projekts 

SLUS förslag till social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun. 

 

 

Deltagande i frågestund 
Tomas Peterson (M)  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Carina Östh, näringslivsutvecklare, 2017-09-19, Id 58130 

Sammanställning av inkomna yttranden 

SLUS strategin, Id 58094 

Kommunstyrelsens beslut 2015-04-07, § 149 

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 224 

Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, KS § 236 

 

Beslutet skickas till 

Projektledare Carina Östh (för vidare handläggning)  

 

___________________ 
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§ 199 Dnr 2017/000446  Kod 041 

Delårsbokslut 2017 för Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

godkänna kommunens delårsrapport för 2017-08-31.  

 

Sammanfattning 

Delårsrapporten 2017-08-31 för kommunen innehåller utöver kommunens 

resultat även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. 

Övergripande mål följs upp och väsentliga händelser beskrivs. 

 

Resultatet 2017-08-31 för kommunen blev +42,6 mnkr och för kommun-

koncernen +59,6 mnkr. Nämndernas utfall jämfört med 8 månader av 

budgeten blev +4,6 mnkr.  

 

Prognosen till årets slut visar ett resultat på +30,0 mnkr för Vimmerby 

kommun. Jämfört med budget är detta en positiv avvikelse på 13,0 mnkr.   

 

Till årets slut beräknas nettoinvesteringarna uppgå till 31,1 mnkr. I 

förhållande till 2017 års investeringsbudget på 34,2 mnkr är detta en 

minskning med 3,1 mnkr. 

 

Delårsrapporten kommer att kompletteras med revisionsberättelse från 

kommunens revisorer till behandling i kommunfullmäktige. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde redogör förvaltnings- och 

avdelningschefer för delårsbokslutet. Närvarar gör Mattias Karlsson, 

ekonomichef, Jakob Bank, controller, Miklos Hathazi, 

samhällsbyggnadschef, Monica Bergh, HR-chef, Anna Erlandsson Karlsson, 

administrativ chef, Birgitha Sahlin, barn- och utbildningschef, Anette 

Nilsson, socialchef, Torbjörn Swahn, VD VEMAB, Charlotte Ivarsson, 

controller, Gunilla Andersson, redovisningsekonom, Anders Helgée, miljö- 

och byggnadschef, Tomas Hjelm, controller och Cathrin Landholm, 

controller. 
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Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag och 

ekonomichef Mattias Karlsson redogör för ärendet. 

 

Revisorerna har inte lämnat in granskning av delårsbokslutet utan den 

granskningen kommer att tas upp vid nästkommande sammanträde. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

kommunens delårsrapport för 2017-08-31. 

 

 

Deltagande i frågestund 
Helen Nilsson (S) 

Magnus Gustafsson (M) 

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2017-08-31, Id 58288 

Tjänsteskrivelse Mattias Karlsson, ekonomichef 2017-09-29, Id 58288 

Socialnämndens beslut 2017-09-21 § 81 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-20 § 136 

Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, KS § 232 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Revisorerna 

 

___________________ 
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§ 200 Dnr 2017/000423  Kod 821 

Taxor och avtal Ceosvallen 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av kommunstyrelsens förslag att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att taxorna för 

2018 ska anpassas i syfte att bättre stämma överens med taxorna för 

kommunens övriga anläggningar.  

 

Sammanfattning 

2017-03-27 beslutade kommunfullmäktige § 57 att naturgräsplanerna samt 

konstgräsplanen på Ceosvallen under 2017 skulle bokas genom en framtagen 

timtaxa. På så vis skulle hela Ceosvallen både skötas och drivas kommunalt 

med vissa undantag. Detta för att inget konkret avtal beträffande 

naturgräsplanerna kunnats ta fram beroende på olika omständigheter med 

driftsfrågor som inte var helt lösta, däribland fungerande bevattning m.m.  

Inriktningen var att ett nytt omtag skulle göras inför 2018 med intention att 

behålla taxesystemet på konstgräsarenan, men ta fram ett avtal för 

naturgräsplanerna i dialog med Vimmerby IF.  

 

Under 2017 har utvecklingsavdelningen påbörjat en utredning av 

kommunens bidragssystem till föreningslivet, samt kartläggning över 

subventioner för föreningar som äger och driftar egna anläggningar, kontra 

de föreningar som hyr in sig på kommunala idrottsanläggningar. 

Utredningen genomförs genom konsultföretaget Ernst & Young och 

förväntas bli klart vid årsskiftet.  

 

Utvecklingsavdelningen föreslår att invänta utredningen och den 

kartläggning som förhoppningsvis kommer fram för att därefter kunna ta 

fram en strategi hur man framöver ska skriva avtal för att göra dem så 

likartade och jämställda som möjligt. Detta innebär då att ett avtal på 

naturgräsplanerna för 2018 inte kommer hinna tas fram i det fall man vill ta 

utredningen i bejakande för att göra ett så omvärldsförankrat avtal som 

möjligt.  
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Utvecklingsavdelningen föreslår därför att timtaxesystemet skall gälla även 

under 2018, både vad gäller naturgräset samt konstgräset, med nuvarande 

avgift utan några ändringar. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget för 

taxor på Ceosvallen beträffande konstgräset samt naturgräset under 2018. 

 

 

Deltagande i debatt 
Ola Gustafsson (KD) 

Anna Svensson (C) 

Peter Högberg (S) 

 

 

Yrkanden 
Ola Gustafsson (KD) yrkar med instämmande av Anna Svensson (C) 

återremiss med motiveringen att taxorna för 2018 ska anpassas i syfte att 

bättre stämma överens med taxorna för kommunens övriga anläggningar.  

 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att ärendet 

ska avgöras idag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, varav ett återremissyrkande 

som ska avgöras först. Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller 

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

följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. 

 

Den som vill att ärendet ska återremitteras i enlighet med Ola Gustafssons 

(KD) återremissyrkande röstar nej. 

 

Ordföranden finner efter omröstningen att resultatet blir 28 ja-röster och 16 

nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet i 

enlighet med Ola Gustafssons (KD) yrkande. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgersson, fritidssamordnare, 2017-09-14 Id 58175 

Antagna taxor för 2017 för idrottsanläggningen Ceos, Id 56283  

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 221 

Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, KS § 238 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen    Bilaga 

Uppdrag till KS Administratör Liselott Frejd 

 

 

___________________ 
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§ 201 Dnr 2017/000244  Kod 010 

Avslutande av landsbygdspolitiskt handlingsprogram 
2014-2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att ej 

politiskt antaget landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 2014-2018 

betraktas som avslutat med motiveringen att programmet införlivats i SLUS-

projektet.  

 

Sammanfattning 

Landsbygdsberedningen fick i uppdrag att ta fram ett förslag till 

landsbygdspolitiskt handlingsprogram och arbetet med framtagande av 

landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 2014-2018 har pågått sedan 2013.  

 

Det slutgiltiga förslaget har implementerats och införlivats i pågående 

SLUS-arbete men har inte antagits politiskt.  

 

Därmed föreslås ärendet betraktas som avslutat till förmån för SLUS-

projektet. 

 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ej politiskt 

antaget landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 2014-2018 betraktas som 

avslutat med motiveringen att programmet införlivats i SLUS-projektet. 

 

 

Deltagande i frågestund 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Helen Nilsson (S) 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-29 

Sammanställning av yttranden 

Kommunstyrelsens beslut 2015-02-17 § 91 

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 225 

Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, KS § 237 

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen (för vidare handläggning)  

 

___________________ 
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§ 202 Dnr 2016/000614  Kod 109 

Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i 
förskolor 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

medborgarförslaget anses vara besvarat.  

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ledamöterna i vänsterpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars Johanssons (V) yrkande.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har lämnats in av Matilda Gustafsson angående miljögifter 

och farliga kemikalier i förskolor. Vimmerby kommun föreslås besluta om 

bland annat skärpta krav i upphandling, anta handlingsprogram för giftfri 

förskola samt ställa krav på nybyggnation. 

 

Yttranden har inkommit från miljö- och byggnadsnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden samt inköpscentralen i Västervik. Den samlade 

bedömningen utifrån inkomna yttranden är att Vimmerby kommun idag 

redan bedriver ett aktivt arbete med att fasa ut befintlig och förebygga 

framtida miljögifter och farliga kemikalier i kommunens förskolor. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslagsställaren Matilda Gustafsson deltar på sammanträdet och redogör för 

sitt förslag, ställer frågor och ger synpunkter. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgar-

förslaget anses vara besvarat. 

 

Deltagande i debatt 
Lars Johansson (V) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

 

Yrkanden 
Lars Johansson (V) yrkar med instämmande av Annika Fundin (MP) bifall 

till medborgarförslaget. 

 

Beslutsgång 

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

Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Matilda Gustafsson 2016-11-24 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 256 2016-11-28  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-08, Id 54388 

Arbetsutskottets beslut § 279 2016-12-19 

Yttrande (inkl. bilagor) Inköpscentralen i Västervik, 2017-04-25 Id 56508 

Yttrande Barn- och utbildningsnämnden § 60 2017-04-27 Id 56500     

Yttrande Miljö- och byggnadsnämnden § 87 2017-07-12 Id 57632 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-07-02 Id 57633 

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 230 

Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, KS § 244 

 

Beslutet skickas till 
Matilda Gustafsson 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Inköpscentralen i Västervik 

___________________ 
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§ 203 Dnr 2017/000442  Kod 739 

Överenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län om den nya lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och 

socialnämndens förslag att anta överenskommelsen mellan Landstinget i 

Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård.  

 

Sammanfattning 

På uppdrag av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och 

angränsande område hälso- och sjukvård har utsedd arbetsgrupp från 

landstinget och kommunerna i Kalmar län tagit fram en överenskommelse 

gällande den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård som börjar gälla 1 januari 2018. Lagen om kommunernas 

betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL) ersätts då av 

ovanstående lag. 

 

Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av 

god kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver 

insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller 

landstingets öppna hälso- och sjukvård. Syftet med överenskommelsen är att 

åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som 

möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård 

och socialtjänst. Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i 

fokus bedriva en god och effektiv vård- och omsorg där denne känner sig 

trygg och delaktig. 

 

Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när 

sjukhusets resurser inte längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara 

dagar. Indikator sätts och följs upp årligen för att nå målet.  
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Kalmarmodellen bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med 

fokus på den enskildes och de närståendes bästa. Den nu aktuella 

överenskommelsen ska gälla för 2018. Fokus under 2018 är uppföljningar, 

utvärderingar och uppbyggnad av effektiva processer. Uppföljning för år 

2018 ska ske senast 31 augusti 2018. Utvärderingen klar 31 december 2018, 

parallellt med utvärderingen tas en ny överenskommelse fram. Kalmar läns 

kommunfullmäktigeförsamlingar samt landstingsfullmäktige väntas fatta 

beslut gällande överenskommelsen under hösten 2017. 

 

Överenskommelsen är framtagen och godkänd av Länsgemensam ledning i 

samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård. 

Parallellt med framtagandet av överenskommelsen har en ny arbetsgrupp 

bildats med kompetens att ta fram praktiska anvisningar kopplat till 

överenskommelsen och den nya lagen. Dessa anvisningar syftar till att 

understödja processerna för implementering av den nya lagen utifrån länets 

överenskommelse. 

 

Beredningsgruppen för Länsgemensam ledning i samverkan ansvarar för 

arbetet gällande implementering av överenskommelsen. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger socialnämndens och kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen, föreslår, i enlighet med Socialnämnden 

kommunfullmäktige besluta att anta överenskommelsen mellan Landstinget i 

Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård.  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2017-09-21 § 89 

Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, KS § 247 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden (för vidare handläggning)  

 

___________________ 
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§ 204 Dnr 2015/000335  Kod 001 

Utse styrelseledamot från Vimmerby kommun till 
Insamlingsstiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens 
gärning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att kommunstyrelsens ordförande utses till Vimmerby kommuns ledamot, 

tillika ordförande, för Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens 

gärning.  

 

Sammanfattning 

1996 bildades Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning i 

samband med ett upprop om att samla in pengar till byggandet av en 

permanent utställning, i Vimmerby, om Astrid Lindgrens liv och verk. 

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens gärning 

inkom, till Länsstyrelsen i Östergötland, den 31 januari 2017 med anmälan 

om att styrelsen beslutat att ändra punkterna 4 och 5 i stiftelseförordnandet 

för stiftelsen. 

 

Efter ändring ska punkt 4 ha följande lydelse: 

Stiftelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse med 5 ledamöter. 

Styrelsen ska ha sitt säte i Vimmerby. 

Av styrelsens ledamöter ska en utses av vardera 

Astrid Lindgrens värld Aktiebolag, 

Saltkråkan AB (eller annat av Saltkråkan AB utpekat bolag inom Salikon 

koncernen) respektive, 

Vimmerby kommun. 

 

De 3 ovan utsedda ledamöterna ska med majoritetsbeslut utse övriga 2 

ledamöter och kan även när som helst genom majoritetsbeslut byta ut en eller 

båda av dessa 2 övriga ledamöter. 

Efter ändring ska punkt 5 ha följande lydelse: 
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Styrelseledamoten utsedd av Vimmerby kommun ska vara styrelsens 

ordförande. Efter fattat beslut skall ytterligare två ledamöter utses. Möjlighet 

finns då att ytterligare en ledamot utses från Vimmerby kommun. 

 

Länsstyrelsen i Östergötland har inget att erinra mot styrelsen för 

Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens gärnings beslut den 

16 januari 2017 att ändra punkterna 4 och 5 i stiftelseförordnandet för 

stiftelsen. 

 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att kommunstyrelsens ordförande utses till Vimmerby kommuns ledamot, 

tillika ordförande, för Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens 

gärning.  

 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens beslut 2017-05-02 

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-09-28 Id 58264 

Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, KS § 250 

 

Beslutet skickas till 

Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens gärning 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson 

Personalavdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 33(36) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 205 Dnr 2017/000452  Kod 111 

Begäran om entledigande från Birger Andersson Dalsjö 
(C) angående uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Birger Andersson Dalsjö (C) 

entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och 

remitterar ärendet till länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Birger 

Andersson Dalsjö (C) avseende uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Birger Andersson Dalsjö (C), Id 58401 

 

Beslutet skickas till 

Birger Andersson Dalsjö  

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Personalavdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 34(36) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 206 Dnr 2017/000460  Kod 111 

Begäran om entledigande från Anna Svensson (C) 
avseende uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Anna Svensson (C) entledigande 

från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och utser Kent Skaate (C) 

till ersättare i kommunstyrelsen efter Anna Svensson (C).  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Anna 

Svensson (C) avseende uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.  

 

Nominering av ersättare efter Anna Svensson (C) föreligger från 

centerpartiet.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Anna Svensson, Id 58476 

Nominering från centerpartiet, Id 58548 

 

Beslutet skickas till 

Anna Svensson 

Kent Skaate 

Kommunstyrelsen 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 35(36) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 207 Dnr 2017/000465  Kod 111 

Begäran om entledigande från Maja Danlid (C) 
avseende uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Maja Danlid (C) entledigande från 

uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och utser Jacob Käll 

(C) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Maja Danlid (C).  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Maja 

Danlid (C) avseende uppdraget som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden.  

 

Nominering av ersättare efter Maja Danlid (C) föreligger från centerpartiet.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Maja Danlid, Id 58491 

Nominering från centerpartiet, Id 58549 

 

Beslutet skickas till 

Maja Danlid 

Jacob Käll 

Barn- och utbildningsnämnden 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 36(36) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 208 Dnr 2017/000469  Kod 109 

Motion om att införa äldrepedagoger på Vimmerby 
kommuns äldreboende 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till socialnämnden för 

beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om att införa äldrepedagoger på 

Vimmerby kommuns äldreboende. Av motionen framgår att äldrepedagoger 

är en relativt ny yrkesroll inom äldreomsorgen, men som är på stark 

frammarsch. Man arbetar hälsofrämjande och fokuserar på det sociala 

innehållet. Några av arbetsuppgifterna som äldrepedagogerna kan ha är att 

ordna aktiviteter, vara lyhörd för den äldres önskan och göra det lilla extra så 

det blir en guldkant i tillvaron, skap nätverk, vara anhörigstöd mm. 

Pedagogen har kunskap om de äldres hälsa, åldrande och pedagogik. Med 

anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna att fullmäktige beslutar 

om att införa äldrepedagoger i Vimmerby kommun samt att utbildningen till 

äldrepedagoger lämpligen förläggs till Campus i Vimmerby. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger motionen för beredning.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 58501 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden     

 

___________________ 

 


