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  Ingela Nilsson Nachtweij (C) Bertil Carlsson (C) 

  Peter Karlsson (C) Dennis Lindström (C) 

  Magnus Danlid (C) Christoffer Cederstrand (C) 
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  Kjell Jakobsson (SD)   
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 § 1 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Anna Svensson (C) och Peter Högberg (S) att 

justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 2 Dnr 2019/000018 101 

Meddelanden 2019 till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 

Brev från Magnus Gustafsson (M), tidigare ledamot i kommunfullmäktige 

Begäran om att utse ny ersättare till fullmäktige 

Ny ersättare för ledamot i fullmäktige, Länsstyrelsen i Kalmar län 2019-01-21 

Rapportering om förekomsten av ej verkställda gynnande beslut och domar 

enligt SoL och LSS, 2019-01-22 

Protokollsutdrag 2019-01-15 KS § 22 Revision angående underskott för 

barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt vision och mål.  

 

___________________ 
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§ 3 Dnr 2019/000022 101 

Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger frågestunden till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) ställer en fråga till Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

angående parkering för förtroendevalda i samband med sammanträden i 

nämnder och styrelser. Anneli menar att mittemot Stadshuset är det max 4 

timmars parkeringstid. Det är ont om parkeringsplatser dagtid. Därför undrar 

Anneli om det finns en möjlighet att få ett särskilt parkeringstillstånd då det 

är möten. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) svarar att hon vet om att det är problem med 

antalet parkeringar i Vimmerby stad, och att gatuavdelningen arbetar med 

den frågan. Ingela säger att det inte finns möjlighet till särskilt 

parkeringstillstånd att söka för förtroendevalda. Men Ingela påpekar att det 

finns en möjlighet att parkera sin bil på Karlbergstomten på Stångågatan 2, 

då den är i kommunal ägo. 

 

Anneli Jakobsson (SD) ställer en fråga till socialnämndens ordförande Lars 

Sandberg (C) angående en uppgift att personalomsättning inom hemtjänsten 

är 19 olika personer under en tvåveckorsperiod. Anneli anser att det är en 

hög siffra, och oacceptabelt i längden. Anneli frågar vad socialnämnden 

avser göra under den här mandatperioden för att få ner antal personal så 

brukarna slipper träffa så många olika människor varje dag. 

 

Lars Sandberg (C) svarar att socialnämnden på senare tid har prioriterat 

arbetet med att få ner kostnaderna, men att det nu finns möjlighet att höja 

kvalitén på verksamheten, där en sak de tittar på är att öka kontinuiteten för 

den enskilde. 
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Beslutsunderlag 

Fråga till kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij angående parkering 

Fråga till socialnämndens ordförande Lars Sandberg 

 

___________________ 
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§ 4 Dnr 2019/000025 101 

Information från revisorerna till fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet föranleder inget beslut.  

 

Sammanfattning 

Kommunens revisor Ulf Svensson (C) informerar kommunfullmäktige om 

hur revisorerna avser lägga upp arbetet under mandatperioden. Bland annat 

ska en revisor arbeta specifikt gentemot de kommunala bolagen.  

 

___________________ 
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§ 5 Dnr 2018/000421 027 

Utbildning för förtroendevalda mandatperioden 2019-
2022 

Sammanfattning 

Kommunsekreterare Jenny Andersson utbildar fullmäktiges ledamöter och 

ersättare översiktligt om kommunallagen. Utbildningen innehåller också 

synvinklar på det politiska ansvaret och rollfördelning mellan förtroende-

valda och förvaltning. Frågan om jäv blev belyst, liksom vad som gäller 

angående allmänna handlingar och lite om förvaltningslagen. 

 

Kommundirektör Carolina Leijonram utbildar mötesdeltagarna om 

kommunkoncernens organisation och samarbetsformer, strategiska mål och 

värdegrund. Utbildningen innehåller också information om medarbetarskap 

samt ledaransvar och ledarskapsutveckling.  

 

Beslutsunderlag 

Utbildning KF 2019-01-28 

UTB KF 2019 

Ledarprogram 2014 (006) 

UL modellen 

 

___________________ 
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§ 6 Dnr 2019/000068 101 

Lekmannarevisor och revisorssuppleant i kommunala 
fonder 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger revisorerna i uppdrag att inom revisorsgruppen 

bestämma vem som ska vara revisor för vardera av kommunens fonder.  

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har i sitt uppdrag bland annat att granska skötseln av 

de kommunala fonderna. 

 

De kommunala fonderna är dessa. 

- Stiftelsen Grundskolans Samfond 

- Stiftelsen samfond och förtjänstfull kulturell verksamhet 

- Stiftelsen samfond av Vimmerbydonationer för socialvårdande ändamål 

- Fil Dr Erik Wahlbergs stipendiefond 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Utse revisorer till kommunens fonder 

Protokollsutdrag 2019-01-15 KS § 14 

 

Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 

Ekonomiavdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 7 Dnr 2018/000543 104 

Årlig utbetalning partistöd 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att skrivelsen ändras till att det ska utgå ett 

grundstöd till L och MP, och att det är en extra kostnad på drygt 15 000 kr, 

som tas från oförutsedda medel. 

Med denna ändring fastställer kommunfullmäktige total utbetalning av 

partistöd för år 2019 till 483 300 kr.  

 

Reservationer 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 § 236 om totalt partistöd under 

år på 456 000 kronor. Det beslutet gällde ersättning till de partier som är 

representerade i fullmäktige. Dagens tilläggsskrivelse inkluderar även 

ersättning till Liberalerna och Miljöpartiet för budgetår 2019 på totalt 27 527 

kr. 

 

Diskussionen gör gällande att kommunstyrelsens förslag innebär ett 

kostnadstillägg, alternativet fanns att räkna om beloppen så att totalbeloppet 

blev detsamma. Men arbetsinsatsen att räkna om beloppen kan komma att 

kosta lika mycket som merkostnaden i förslaget.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skrivelsen ändras 

till att det ska utgå ett grundstöd till L och MP, och att det är en extra 

kostnad på drygt 15 000 kr, som tas från oförutsedda medel. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, med denna ändring, 

fastställa total utbetalning av partistöd för år 2019 till 483 300 kr. 
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Jacob Kant (V) och Lars Johansson (V) yrkar att grundstödet för samtliga 

åtta partier som är berättigade till det ska uppgå till 5 696 kr = 10 % av 

rambeloppet / 8, samt att fastställa total utbetalning av partistöd för år 2019 

till 456 000 kr. 

 

Deltagande i debatten 

Erik Paulsson (C)  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, kommunstyrelsens förslag samt 

Jacob Kants (V) och Lars Johanssons (V) förslag. Han ställer dem mot 

varandra och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-01-15 KS § 8 

Tjänsteskrivelse partistöd år 2019 (2) 

Protokollsutdrag 2018-12-17 KF § 236 

Id 47117 Regler för kommunalt partistöd i Vimmerby kommun 

Sammanställning partistöd 2019 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 8 Dnr 2018/000518 101 

Reglemente för kommunstyrelsen mandatperioden 
2019 - 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande reglemente för kommunstyrelsen, 

med de ändringar som kommundirektör Carolina Leijonram redogjort för, 

samt med ändring enligt Peter Högbergs (S) yrkande.  

 

Sammanfattning 

Administrativa avdelningen har tagit fram ett förslag till reglemente för 

kommunstyrelsen. 

 

Kommundirektör Carolina Leijonram ger följande kommentarer till 

föreliggande förslag till reglemente. Det fanns några redaktionella misstag 

som ändrats efter kommunstyrelsens beslut om reglementet 2019-01-15 § 7. 

Det första gäller stycket Företag och stiftelser, 4 §, punkt 4, som nu har rätt 

hänvisning till nya kommunallagen. Motsvarande hänvisningsändring har 

gjorts för 9 § punkt 5.  

Därutöver har under Delegering från fullmäktige, 7 § punkten 9 strukits, den 

handlade om att avge yttrande enligt plan- och bygglagen. 

 

Under dagens sammanträde läggs synpunkten att skrivningen under 

Närvarorätt: 27 § om att "styrelsens presidium har rätt att närvara vid 

nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna" inte behöver vara 

med, då Helen Nilsson (S) kan närvara som ersättare.  

 

Förslag till beslut 

Peter Högberg (S) yrkar att en ändring görs under Närvarorätt § 27 från 

"Styrelsens presidium" till "Styrelsens ordförande". 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på de förändringar som kommundirektör 

Carolina Leijonram redogjort för, och finner att fullmäktige beslutar i 

enlighet med förslagen. 

 

Ordföranden ställer proposition på Peter Högbergs (S) yrkande, och finner 

att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-01-15 KS § 7 

Tjänsteskrivelse Reglemente för kommunstyrelsen mandatperioden 2019-

2022 

Reglemente för kommunstyrelsen 2019-02-01 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

___________________ 
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§ 9 Dnr 2018/000160 024 

Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda till 
mandatperioden 2019--2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande Bestämmelser om ersättning till 

Vimmerby kommuns förtroendevalda.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till Bestämmelser 

om arvoden för förtroendevalda 2019. Vid tidigare kommunstyrelse har 

Bilaga till ersättningsbestämmelser 2019 föreslagits godkännas av 

kommunfullmäktige.  

 

Deltagande i debatten 

Lars Sandberg (C) 

Eva Berglund (S)  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-01-15 KS § 10 

Protokollsutdrag 2018-12-18 KSAU § 348 

Bestämmelser arvoden förtroendevalda 2019 

Protokollsutdrag 2018-12-17 KF § 233 

Tjänsteskrivelse ersättningsbestämmelser 

Bilaga till ersättningsbestämmelserna 2019 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 10 Dnr 2018/000192 003 

Gallringsplan Kommunalförbundet ITSAM 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar Kommunalförbundet ITSAM:s gallringsplan för 

handlingar och information av liten och kortvarig betydelse, för Vimmerby 

kommun och dess bolag.  

 

Sammanfattning 

Av Kommunalförbundet ITSAM:s tjänsteskrivelse 2018-03-29 framgår: 

 

Kommunalförbundet ITSAM’s direktion antog 2018-04-24 föreliggande 

Gallringsplan för handlingar och information av liten och kortvarig 

betydelse. Planen berör alla medlemskommuner. ITSAM har systemansvar 

och ansvar för gallring av delar i planen. ITSAM:s direktion föreslår att 

medlemskommunerna också antar gallringsplanen i respektive kommun.  

 

Den ökade informationsmängden och den digitala informationshanteringen 

har lett till att en större del handlingar av liten och kortvarig betydelse lagras. 

En gallringsplan för handlingar och information av liten och kortvarig 

betydelse är en del i arbetet med rättssäker informationshantering.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-01-15 KS § 9 

Protokollsutdrag 2018-12-18 KSAU § 361 

Tjänsteskrivelse - Gallringsplan för handlingar och information av liten och 

kortvarig betydelse 

Protokollsutdrag gallringsplan 

Tjänsteskrivelse till kommunerna om beslut 

ITSAM Gallringsplan för skräp beslutad 
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Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet ITSAM 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 11 Dnr 2018/000627 00 

Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - revidering 
inför 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderad överenskommelse mellan Region och 

kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård. 

 

Kommunfullmäktige delegerar till socialnämnden att fortsättningsvis göra de 

revideringar av överenskommelsen som krävs.  

 

Sammanfattning 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde 

ikraft 1 januari 2018. Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst 

och angränsande område hälso- och sjukvård, har med hjälp av utsedd 

arbetsgrupp från landstinget och kommunerna i Kalmar län, tagit fram 

förslag till reviderad överenskommelse. Den börjar gälla 1 mars 2019 under 

förutsättning att den godkänns av regionfullmäktige och kommunfullmäktige 

genom beslut som vinner laga kraft, samt att samtliga kommuner i Kalmar 

län, var för sig, ingår samma överenskommelse med Regionen. 

 

Kalmarmodellen bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen, med 

fokus på den enskildes och de närståendes bästa. Fokus är uppföljningar, 

utvärderingar och en fortsatt uppbyggnad av effektiva processer. 

 

Överenskommelsen är tänkt att gälla från 2019-03-01 och till 2019-12-31 

med automatisk förlängning 1 år i taget och en uppsägningstid på 6 månader. 

Den kan sägas upp i sin helhet och för samtliga parter, var för sig.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-01-15 KS § 21 

Protokollsutdrag 2018-12-18 KSAU § 359 

Beslut-2018000052-VIMON-§ 93 

Överenskommelse 

Socialnämndens beslut 

 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

 

___________________ 
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§ 12 Dnr 2019/000052 109 

Motion om gatunamn efter Vimmerbyprofiler 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas. 

 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Daniel Nestor (S) har lämnat in en motion om att Vimmerby kommun ser 

över regelverket och gör det möjligt att döpa gator efter nu levande personer, 

samt att kommunen gör det möjligt för allmänheten att nominera in 

namnförslag på nya gator där man sätter upp ett regelverk med vilka kriterier 

som krävs. Daniel skriver att många Vimmerbybor är stolta över flera nu 

levande profiler, som även är förebilder för barn och ungdomar.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om gatunamn efter Vimmerbyprofiler 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 21(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 2018/000634 109 

Medborgarförslag om Klimatstrategi för Vimmerby 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget får ställas. 

 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Den som är folkbokförd i kommunen får enligt 8 kap 1 § kommunallagen 

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag. 

 

Laurent Mertz har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen som 

aktör tar fram en strategi med åtgärdsprogram för hur kommunen som aktör 

avser arbeta för att kommunen som helhet ska uppfylla sin del av 

överenskomna klimatmål. Laurent Mertz vill att åtgärdsprogrammet ska ha 

SMARTA mål, dvs Specifika, Mätbara, Ansvar, Relevanta, Tidsbestämda 

samt att resurser för genomförandet definieras. En koldioxidbudget behöver 

enligt förslaget utformas, med syfte att följa upp förbättringarna. 

Medborgarförslaget har även en motivering.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om Klimatstrategi för Vimmerby kommun 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 22(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr 2019/000101 109 

Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby  

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas. 

 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Förtroendevalda inom Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om 

lokalt tiggeriförbud på allmän plats i Vimmerby kommun. Till förslaget 

finns en motivering. Motionärerna hänvisar till förvaltningsrättens dom 

angående ett liknande förslag från Vellinge kommun.  

 

De föreslår att kommunen inför ett lokalt förbud mot passiv insamling av 

pengar på vissa platser i Vimmerby. Platserna som avses är Magasinsgatan, 

Sevedegatan, Fiskaregatan, Falkängsgatan, Storgatan och Norrtullsgatan.  

 

Motionärerna föreslår också att det skrivs in i de lokala 

ordningsföreskrifterna att passiv insamling av pengar inte är tillåtet på 

ovanstående offentliga platser.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 23(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 2019/000110 109 

Motion - Hjälp att söka bostadstillägg med mera 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas. 

 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Lars Johansson (V) har lämnat in en motion angående hjälp att söka 

bostadstillägg med mera. Han skriver att många pensionärer inte känner till 

att det finns extra inkomster att få. Till motionen finns en motivering samt en 

idé om finansiering. 

 

Lars Johansson (V) föreslår att Vimmerby kommun inför en service där man 

aktivt tar kontakt med alla personer, 65 +, boende i kommunen och 

informerar om möjligheterna till extra inkomster och erbjuder hjälp med att 

ansöka om dem. 

Lars föreslår också att alla personer följs upp minst vart tredje år då ny 

ansökan ska lämnas in eller för att uppdatera eventuella ändrade förhållanden 

som kan påverka möjligheterna att få ansökan beviljad.  

 

Beslutsunderlag 

Motion - Hjälp att söka bostadstillägg med mera 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 24(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 2019/000099 101 

Tider och datum för kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer normaltiden för start av fullmäktiges 

sammanträden till kl 18.00. 

Kommunfullmäktige flyttar sammanträdet i maj till 2019-05-29.  

 

Sammanfattning 

Efter att frågan tagits upp med fullmäktiges ledamöter, föreslår ordförande 

Leif Larsson (C) att kommunfullmäktiges sammanträden från och med i 

februari 2019 startar kl 18.00, med undantag för mötet i juni, som börjar kl 

15.00 för att hinna med budgetramarna, och mötet i november, som börjar kl 

15.00 för att hinna med årsbudgeten. 

 

Leif Larsson (C) föreslår också att fullmäktiges sammanträde i maj flyttas 

från 2019-05-27 till 2019-05-29, orsaken är att valdagen till Europeiska 

parlamentet är förlagt till 2019-05-26. Fullmäktiges sammanträdeslokal 

Plenisalen är även vallokal, vilket gör att praktiska svårigheter uppstår. 

Arbete med röstsammanräkning och överlämning av röster till länsstyrelsen 

krävs av valnämnden och -kansliet efter valet.  

 

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 

 


