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 § 17 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Lisbeth Karlsson (C) och Lis-Astrid Andersson 

(S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 18 Dnr 2019/000018 101 

Meddelanden 2019 till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har hos företaget PwC beställt tre granskningar. De 

gäller kommunens internationella arbete, det systematiska arbetsmiljöarbetet 

samt kommunens fysiska planering. Revisionsrapporterna har nu kommit 

kommunen till del. 

 

Vice ordförande för 2018 års revisorer, Roland Ilemark (S), redogör för de 

tre rapporterna. De ska nu besvaras av berörda verksamheter.  

 

Beslutsunderlag 

Val av lekmannarevisorer till de kommunala fonderna 

Val av lekmannarevisorer i kommunala bolag i Vimmerby kommun 

Inbjudan - Demokratidagen 2019 den 3 april i Stockholm 

Missiv - Granskning av kommunens internationella arbete 

Revisionsrapport Granskning av kommunens internationella arbete 

Missiv - Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avs 

riskbedömningar och handlingsplaner 

Revisionsrapport Granskning av SAM Vimmerby kommun 

Missiv - Granskning av kommunens fysiska planering 

Revisionsrapport Granskning av kommunens fysiska planering 

 

___________________ 
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§ 19 Dnr 2019/000023 101 

Allmänhetens frågestund i fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger allmänhetens frågestund till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Kommunmedborgare Göran Schultz ställer följande frågor till 

demokratiberedningens tillika kommunfullmäktiges ordförande Leif 

Larsson (C):  
Leif Larsson sade i sitt jultal 2018 att fullmäktige bör vara en sjudande plats 

för demokrati. Men i fullmäktigesalen sitter ledamöterna vända med 

ryggarna mot allmänheten. Kommunen vill inte öppna upp styrelser och 

nämnder för allmänhetens insyn. Fullmäktige vill inte sända sina 

sammanträden på webben. Fullmäktige annonserar inte längre sina 

sammanträden i papperstidningen, utan endast på hemsidan. Allmänhetens 

frågestund borde förläggas till varje sammanträde. Vad blev det av SLUS-

projektet. Fullmäktige kan rikta inbjudan till sammanträdena till de grupper 

som berörs av de ärenden som ska behandlas.  

 

Leif Larsson (C) svarar följande. Det är kommunfullmäktiges arbetsordning 

som styr formerna för fullmäktiges arbete. Arbetsordningen är just nu för 

omprövning, det sker först en principdiskussion. Partierna får till exempel ta 

ställning till hur de ska hantera frågeinstrumentet, hur man håller ordning i 

fullmäktigesalen samt ansvarsfrågan mellan fullmäktige och dess 

beredningar.  

 

Leif säger angående SLUS-projektet att ett möte är planerat, dit en 

framtidsforskare är inbjuden. Demokratiberedningen har fått i uppdrag att 

titta på utformningen av en vision för kommunens utveckling.  

 

Formerna för hur ledamöterna sitter i fullmäktige är inte avgörande, menar 

Leif, det är viktigare med bra handlingar och bra beredning. Därvidlag sitter 

alla partier med i nämnder och styrelser, förhoppningen är att det ska 

stimulera till bra debatt.  
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Leif Larsson svarar också följande. Information om sammanträdena på 

hemsidan är det nu som gäller. Allmänhetens frågestund kan förläggas till 

alla fullmäktigesammanträden om det finns tecken på att vi behöver det, till 

exempel om kommunmedborgarna kommer till sammanträdena och ställer 

relevanta frågor. 

 

Kommunmedborgare Ingvar Edlund säger att han de senaste åren blivit 

mer orolig för klimatförändringarna. Han visar sin skylt med texten 

"KLIMATET KAN INTE VÄNTA", och berättar att han varje fredag står 

utanför Stadshuset. De har blivit fler som demonstrerar vid de tillfällena. 

Klimatfrågan är komplex, menar Ingvar Edlund. Klimatkrisen försvåras av 

att den påverkar och påverkas av alla andra delar i samhället. Information 

har gått ut om vad som händer vid 2 graders uppvärmning i stället för 1,5 

grad. Om uppvärmningen ska stanna på 1,5 grad krävs förändring på alla 

områden i samhället. Vi måste vända utsläppskurvan senast år 2020, menar 

Ingvar Edlund, och oroas över att vi inte har mycket tid. Ingvar påpekar 

också att hela samhället måste vara med på tåget för att vi ska lyckas med de 

förändringar som behövs. Politikens uppgift, menar Ingvar, är att se till att 

det blir så lätt som möjligt att genomföra förändringen. Har kommunen 

någon plan för att få med medborgare och näringsliv? 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) svarar: Det är verkligen en viktig fråga, vi 

behöver alla ställa om till ett annat sätt att leva. I Vimmerby satsar vi på 

svensk närproducerad mat och biobränslesatsning i kraftvärmeverket. Ingela 

säger vidare att transporterna är svårast, men att kommunen har tecknat en 

avsiktsförklaring angående en biogasmack. Kommunen behöver arbeta mer 

med biogasfrågan, och det finns en plan för elladdstolpar. Det kommer att 

byggas solpaneler på kommunala fastigheter. Ambitionen är att vi ska bidra 

till arbetet med att vända utvecklingen, menar Ingela. För att få med 

medborgare och näringslivet i förändringsarbetet behöver alla parter arbeta 

tillsammans med förändringsprocesser. Alla bör vara ambassadörer, men 

självklart ska kommunen också bidra. Hur den planen ska se ut ber Ingela att 

få återkomma till.  

 

___________________ 
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§ 20 Dnr 2019/000022 101 

Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger ledamöternas frågestund till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) frågar Lars Sandberg (C): Kräver kommunen utdrag 

från belastningsregistret när det gäller att arbeta inom verksamhetsområdena 

äldreomsorg och funktionshinder?  

 

Lars Sandberg (C) svarar att Vimmerby kommun ställer detta krav inom alla 

verksamheter inom socialnämnden.  

 

Eva Berglund (S) frågar Ola Gustafsson (KD) angående sophämtningen: 

Man ställer in sophanteringsturer vid sjukdom hos personalen. Hur ser 

kommunens avtal ut? Det verkar riskfyllt att turer kan ställas in om någon är 

sjuk.  

 

Ola Gustafsson (KD) har inte fått frågan i förväg, och svarar att han inte kan 

avtalet utantill. Kommunen köper in sophämtningstjänsten via sitt bolag 

Vimmerby Energi & Miljö AB. Ola vet att man försöker köra ikapp de turer 

man ligger efter med. Ola säger att han tar reda på vad det står i avtalet och 

rapporterar till Eva.  

 

Beslutsunderlag 

Fråga till socialnämndens ordförande Lars Sandberg (C)  

 

___________________ 
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§ 21 Dnr 2019/000025 101 

Information från revisorerna till fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har ingen ytterligare information utöver de 

granskningsrapporter som framgår av dagens meddelanden.  

 

___________________ 
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§ 22 Dnr 2019/000151 101 

Information om Region Kalmar län 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson (C) är även ordförande i 

regionfullmäktige, som är högsta beslutande organ inom Region Kalmar län. 

Leif Larsson informerar vid dagens fullmäktigesammanträde om Region 

Kalmar län. 

 

Den 1 januari 2019 gick Kalmar läns landsting och Regionförbundet 

samman till Region Kalmar län.  

 

Region Kalmar län har ansvar för samhällsplanering, innovation och 

näringslivsutveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård, 

kompetens- och utbildningsfrågor, internationella frågor, hållbarhet, 

folkhälsa och kultur.  

 

Förslag till beslut 

Deltagande i debatten 

Helen Nilsson (S)  

 

Beslutsunderlag 

Presentation Region Kalmar län 190212 

 

___________________ 
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§ 23 Dnr 2017/000427 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Konvaljen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Konvaljen.  

 

Sammanfattning 

Ärendet gäller antagande av detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Kv 

Konvaljen. I miljö- och byggnadsnämndens protokoll står att Vimmerby 

kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder.  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett detaljplaneförslag för 

lucktomter intill befintligt bostadskvarter. Av plan- och genomförande-

beskrivning 2018-11-06 framgår: "Detaljplanens syfte är att skapa nya 

bostadstomter genom förtätning i ett område där infrastruktur redan är 

utbyggt. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse som 

består av fristående bostadshus i en våning. Genom förtätningen kan så 

kallade lucktomter mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande 

helhet inom befintliga bostadsområden."  

 

Vidare framgår följande. "Översiktsplanen anger att förtätning med centrum 

som mittpunkt och utbyggnadsområden tätt runt omkring är ur ett 

hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden. Nya bostäder ska 

byggas inom gång- och cykelavstånd från stadskärnan". 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-02-05 KS § 33 

Plankarta Antagandehandling 

§ 5 MBN 2019-01-16 Detaljplan Konvaljen 

Planbeskrivning Kv Konvaljen antagande 

Granskningsutlåtande Kv Konvaljen 
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Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 24 Dnr 2017/000440 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Graniten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Graniten.  

 

Sammanfattning 

Ärendet gäller antagande av detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Kv 

Graniten. I miljö- och byggnadsnämndens protokoll står att Vimmerby 

kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder.  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett detaljplaneförslag för 

lucktomter intill befintligt bostadskvarter. Av plan- och genomförande-

beskrivning 2018-11-06 framgår: "Detaljplanens syfte är att skapa en ny 

bostadstomt genom förtätning i ett område där infrastruktur redan är utbyggt. 

Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av 

fristående bostadshus i en våning. Genom förtätningen kan så kallade 

lucktomter mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande helhet 

inom befintliga bostadsområden."  

 

Vidare framgår att den föreslagna förtätningen är "ett mål i översiktsplanen 

som anger att förtätning med centrum som mittpunkt och utbyggnads-

områden tätt runt omkring är ur ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig 

utbyggnad av staden. Nya bostäder ska byggas inom gång- och cykelavstånd 

från stadskärnan". 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-02-05 KS § 34 

§ 4 MBN 2019-01-16 Detaljplan Graniten 

Granskningsutlåtande Kv Graniten 

Plankarta Antagandehandling 

Planbeskrivning Kv Graniten antagande 
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Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 25 Dnr 2017/000437 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Vendledal 2 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Vendledal 2 och del av Vimmerby 

3:3.  

 

Sammanfattning 

Ärendet gäller antagande av detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Kv 

Graniten. I miljö- och byggnadsnämndens protokoll står att Vimmerby 

kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder.  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett detaljplaneförslag för 

lucktomter intill befintligt bostadskvarter. Av plan- och genomförande-

beskrivning 2019-01-09 framgår: "Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 

för bostadstomter inom redan utbyggt bostadskvarter. Utformningen ska ske 

med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av fristående bostadshus i 1 

och 1½ våning. Flexibilitet i detaljplanen medger att ny bostadsbebyggelse i 

form av antingen villor, par- eller radhus är möjlig. Genom förtätningen kan 

så kallade lucktomter bebyggas mellan bostäderna och skapa en 

sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden."  

 

Vidare framgår att den föreslagna förtätningen är "ett mål i översiktsplanen 

som anger att förtätning med centrum som mittpunkt och 

utbyggnadsområden tätt runt omkring är, ur ett hållbarhetsperspektiv, en 

föredömlig utbyggnad av staden. Nya bostäder ska byggas inom gång- och 

cykelavstånd från stadskärnan". 

 

Förslag till beslut 

Deltagande i debatten 

Anneli Jakobsson (SD)  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-02-05 KS § 35 

Planbeskrivning Vendledal antagande 

Granskningsutlåtande Vendledal 2 

Vendledal Antagande Plankarta 

§ 3 MBN 2019-01-16 Detaljplan Vendledal 

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 26 Dnr 2018/000242 040 

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn och 
prövning enligt ny lag om tobak 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till taxa för tillsyn och 

prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter.  

 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-01-16 § 11 framgår 

följande.  

 

En ny lag om tobak och liknande produkter börjar gälla den 1 juli 2019. 

Lagen syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka illegal 

handel med tobak. Den innebär att det införs tillståndsplikt för både detalj- 

och partihandel, med kommunen som tillståndsgivande myndighet.  

 

Kommunen får ta ut avgifter för prövning av ansökan om 

försäljningstillstånd för tobak, samt för tillsynsarbetet. Miljö- och 

byggnadsnämnden har tagit fram förslag till taxor.  

 

Förslag till beslut 

Niklas Gustafsson (M) yrkar bifall till förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-02-05 KS § 37 

Protokollsutdrag 2019-01-22 KSAU § 29 

Tjänsteskrivelse Vimmerby 

§ 11 MBN 2019-01-16 Taxa tobak 

Tobakstaxa 2019 

 

 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 19(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 20(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr 2019/000090 700 

Reglemente för socialnämnden från 2019-01-01 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande Reglemente för socialnämnden, 

med giltighetstid från det att protokollet från dagens sammanträde är justerat.  

 

Sammanfattning 

Socialnämnden har tagit fram ett förslag till reglemente för socialnämnden. 

Där framgår nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-02-05 KS § 38 

Protokollsutdrag 2019-01-22 KSAU § 18 

Protokollsutdrag 2019-01-10 SN § 2 

Reglemente för socialnämnden från 2019 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 21(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 2018/000626 624 

Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan 
huvudman  

Kommunfullmäktiges beslut 

Skolhälsojournaler för elever i Vimmerby kommun, som byter skola i annan 

kommun, får överföras till den mottagande kommunens skolhälsovård efter 

vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande.  

 

Sammanfattning 

Av barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-12-05 § 226 framgår 

följande. Skolhälsovårdsjournalen är utformad att följa eleven genom hela 

skoltiden. Uppgifter som samlas där bör följa eleven under uppväxten. När 

en elev byter skola bör därför skolhälsovårdsjournalen följa eleven. 

 

Varje kommun måste ta ställning till vilken form journalinformation ska 

överföras, samt i vilket format, när en elev flyttar från en kommun till en 

annan. Om eleven byter skola i en annan kommun sker detta lämpligen 

genom ett avhändande av journalen. Det innebär att journalen i sin helhet 

överlämnas till den andra kommunens skolhälsovård.  

 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet, kan 

detta endast göras efter fullmäktigebeslut i den kommun som avhänder sig 

journalen. Ett sådant beslut måste fattas årligen. Den mottagande 

vårdgivaren måste vidtalas och acceptera förfarandet. Samtycke av 

vårdnadshavare eller eleven ska alltid inhämtas.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-02-05 KS § 48 

Protokollsutdrag 2019-01-22 KSAU § 21 

Protokollsutdrag 2018-12-05 BUN § 226 

E-post, Protokollsutdrag 2018-12-05 § 226 

Tjänsteskrivelse 2018-11-23 - Överföring av skolhälsovårdsjournal 

Cirkulär 09_44 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 22(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 23(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr 2017/000151 109 

Motion om ny utredning för utveckling av biogas-
verksamheten i Vimmerby 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen, då förutsättningarna för utveckling av 

biogasverksamheten i den riktning som motionen föreslår i dagsläget saknas, 

och då kommunen avser att utveckla biogasen enligt Letter of Intent 

(avsiktsförklaring) med privata aktörer.  

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om ny utredning för 

utveckling av biogasverksamheten i Vimmerby. De skriver följande. Då fler 

hushåll börjat sortera sitt avfall har mängden substrat ökat som underlag för 

en biogasproduktion genom matavfall. Dessutom har flera industrier med 

rötbart avfall ökat sin produktion och därigenom kanske även ökat mängden 

avfall. 

 

Motionen remitterades till Samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

Vimmerby Energi & Miljö, VEMAB, tillfrågades, och svarade att substratet 

kräver en omfattande förbehandling, vilket i sin tur kräver en större 

investering. VEMAB menar att mängden organiskt matavfall i Vimmerby är 

för liten för att bekosta förbehandling. I stället används insamlat matavfall 

för närvarande för biogastillverkning hos Tekniska Verken i Linköping. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden tillfrågade också, och skriver att det kan vara 

rimligt att utreda nuvarande produktion av fordonsgas och flytande biogas. 

Teknikerna för avfallsanvändning för produktion av el och värme bör också 

utredas. Sammantaget ställer sig miljö- och byggnadsnämnden positiv till ny 

utredning för utveckling av biogasverksamhet i Vimmerby kommun. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att motionen avslås, då 

förutsättningarna för utveckling av biogasverksamheten i den riktning som 

motionen föreslår i dagsläget saknas.  



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 24(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltagande i debatten 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Anneli Jakobsson (SD) 

Helen Nilsson (S) 

Ola Gustafsson (KD) 

Magnus Danlid (C) 

Gudrun Brunegård (KD)  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-02-05 KS § 42 

Protokollsutdrag 2019-01-22 KSAU § 4 

Tjänsteskrivelse/förslag till beslut 

Id 61346 Svar på motion om utredning för utveckling av 

biogasverksamheten i Vimmerby 

Yttrande Motion om ny utredning för utveckling av biogasverksamheten i 

Vimmerby 

Protokollsutdrag 2017-05-16 KSAU § 131 

Id 55702, Motion om ny utredning för utveckling av biogasverksamheten i 

Vimmerby 

 

Beslutet skickas till 

Sandor Högye 

Kerstin Högye 

Anneli Jakobsson 

Kjell Jakobsson 

Jimmy Rödin 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 25(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr 2015/000304 109 

Motion om inrättande av sprinklersystem 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om inrättande av sprinklersystem.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om att inrätta 

sprinklersystem. Anneli skriver att det finns ett stort antal kulturhistoriska 

byggnader i Vimmerby, att kostnaden för sprinklersystem är låg, och att 

risken för vattenskador minskar jämfört med sedvanlig brandsläckning.  

 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att 

kartlägga och utreda brandsäkerhetsutrustningen i samtliga kulturhistoriska 

byggnader, att de byggnader som saknar sprinklersystem ska utrustas med 

detta, samt att kommunen i samarbete med staten och länsstyrelsen utreder 

och förhandlar om kostnaderna. 

 

Räddningstjänsten föreslår i tjänsteskrivelsen att motionen avslås, och 

hänvisar till lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 2 §. Där står att 

ägare till byggnader i skälig omfattning ska hålla utrustning för släckning av 

brand, samt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och hindra 

eller begränsa brandskador. Bedömningen är att lagen på det sättet klargör 

att utrustning för brandsäkerhet faller inom den enskildes skyldighet. 

Bedömningen är också att räddningstjänsten idag saknar resurser att 

kartlägga och utreda samtliga kulturhistoriska byggnader inom kommunen.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

inrättande av sprinklersystem.  

Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till motionen. 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 26(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Deltagande i debatten 

Lars Sandberg (C) 

Mats Hennestig (SD)  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, kommunstyrelsens förslag om 

avslag på motionen och Anneli Jakobssons (SD) förslag om bifall på 

motionen. Han ställer dem mot varandra och finner att fullmäktige beslutar 

bifalla kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-02-05 KS § 43 

Protokollsutdrag 2019-01-22 KSAU § 22 

Id 63951 Svar på motion om inrättande av sprinklersystem 

Protokollsutdrag 2015-11-17 KS § 394 

Id 48476 Motion om inrättande av sprinklersystem 

 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 27(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr 2018/000338 109 

Motion om insyn vid beredning för motionärer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om insyn vid beredning för 

motionärer.  

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD), Jimmy Rödin (SD) och Kjell Jakobsson (SD) har 

lämnat in motion om insyn vid beredning för motionärer. De menar att den 

som skrivit motionen ibland inte får insyn eller yttranderätt i nämndernas 

och styrelsernas beredning av motionen. Inte heller kan ledamöterna ta del 

av motionsförfattarens åsikter och argument, menar motionärerna. De skriver 

att motionärers närvaro och yttranderätt vid aktuell del av sammanträdet 

skulle innebära ett lyft för den kommunala demokratin, och skulle gynna de 

partier som idag inte sitter med i nämnder och styrelser. De föreslår att 

närvaro och yttranderätt ska garanteras minst en aktuell person i det berörda 

partiet vid beredning av en motion i kommunens nämnder och styrelser.  

 

Motionen remitterades till Administrativa avdelningen, som i sin 

tjänsteskrivelse nu föreslår att motionen avslås. Motiveringen är att förslaget 

skulle medföra en oproportionerlig administration, där samtliga motionärer 

ska bjudas in till samtliga sammanträden i nämnder och styrelser. Utöver det 

är alla partier är nu representerade i kommunstyrelsen, där alla motioner 

bereds. Kommunstyrelsen har själv möjlighet att bjuda in motionärer vid 

behov.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om insyn 

vid beredning för motionärer.  



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 28(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall på motionen. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall på kommunstyrelsen förslag. 

 

Deltagande i debatten 

Helen Nilsson (S)  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger: Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag (vilket innebär avslag på 

motionen). Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall på motionen. Han ställer dem 

mot varandra och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-02-05 KS § 44 

Protokollsutdrag 2019-01-22 KSAU § 24 

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut Insyn vid beredning 

Protokollsutdrag 2018-09-25 KSAU § 237 

Id 61749, Motion om insyn vid beredning för motionärer 

 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

Jimmy Rödin 

Kjell Jakobsson 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 29(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr 2017/000236 109 

Motion - Hyggesfritt skogsbruk i Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen Hyggesfritt skogsbruk i Vimmerby 

kommun besvarad.  

 

Sammanfattning 

Lars Johansson (V) lämnade 2017-04-24 in en motion om hyggesfritt 

skogsbruk i Vimmerby kommun. Han skriver att naturvärdena hos de skogar 

kommunen äger bör vårdas och bevaras. Han föreslår att kommunen 

använder sig av metoden hyggesfritt skogsbruk, även kallat 

kontinuitetsskogsbruk när det gäller aktuella skogar. Lars Johansson 

förklarar att skogen då aldrig slutavverkas, utan att uttaget sker kontinuerligt. 

Denna strategi ger goda ekonomiska effekter, menar Lars, samt förbättrad 

artmångfald, friluftsliv och naturupplevelse. Man kommer också ifrån 

mycket arbete med att plantera, röja och gallra. Lars Johansson föreslår att 

Vimmerby kommun på hela eller delar av sina egna marker inför hyggesfritt 

skogsbruk. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2017-05-23 § 160 motionen till 

Samhällsbyggnadsavdelningen. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar i sin tjänsteskrivelse 2019-01-28 

det nuvarande arbetet med att bevara naturvärden i kommunens skogar. 

Avdelningen gör följande bedömning. "Då kommunen redan nu utför 

skogsbruket med stort ansvar för att naturvärden och att ett rikt friluftsliv tas 

till vara samt att utförandet sker på ett estetisk tilltalande sätt vid tätortsnära 

åtgärder och där utförs med stor varsamhet med information till närboende. 

Den samlade bedömningen blir att kommunen kan fortsätta utföra sitt 

skogsbruk efter framtagen skogsbruksplan där skogens naturvärden och den 

ekonomiska avkastningen kan samverka."  



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 30(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 

Hyggesfritt skogsbruk i Vimmerby kommun besvarad.  

 

Deltagande i debatten 

Lars Johansson (V) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Niklas Gustafsson (M)  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, hyggesfritt skogsbruk 2019-01-28 

Protokollsutdrag 2017-05-23 KSAU § 160  

Motion – Hyggesfritt skogsbruk i Vimmerby kommun, Id 56422 

 

Beslutet skickas till 

Lars Johansson 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 31(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 Dnr 2019/000127 111 

Begäran om entledigande från Claes Wetterström (M) 
avseende uppdraget som ledamot i fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Claes Wetterström (M) från uppdraget som 

ledamot i fullmäktige och överlämnar ärendet till Länsstyrelsen i Kalmar län 

för ny sammanräkning för att utse ny ledamot.  

 

Sammanfattning 

Claes Wetterström (M) begär i sin skrivelse 2019-01-25 om entledigande 

från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Claes Wetterström (M) avs uppdraget som 

ledamot i fullmäktige 

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 32(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr 2019/000148 111 

Begäran om entledigande från Michael Svensson (S) 
avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Michael Svensson (S) från uppdraget som 

ledamot i fullmäktige och överlämnar ärendet till Länsstyrelsen i Kalmar län 

för ny sammanräkning för att utse ny ledamot.  

 

Sammanfattning 

Michael Svensson (S) begär i sin skrivelse 2019-02-10 om entledigande från 

sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Michael Svensson (S) avs uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige 

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 33(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr 2019/000149 111 

Begäran om entledigande från Bo Lennstam (C) 
avseende uppdraget som ersättare i fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Bo Lennstam (C) från uppdraget som 

ersättare i fullmäktige och överlämnar ärendet till Länsstyrelsen i Kalmar län 

för ny sammanräkning för att utse ny ersättare.  

 

Sammanfattning 

Bo Lennstam (C) begär i sin skrivelse 2019-02-06 om entledigande från sitt 

uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Bo Lennstam (C) avs uppdraget som ersättare 

i kommunfullmäktige 

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 34(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 2019/000139 109 

Medborgarförslag - Funderingar omkring trafikeländet i 
Vimmerby 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger att medborgarförslaget får ställas. 

Fullmäktige lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Sammanfattning 

Ingegerd Grundén har lämnat in ett medborgarförslag, "Funderingar omkring 

trafikeländet i Vimmerby". Hon föreslår där att trafiken ska ledas genom 

Lundgatan, så att trafiken i så stor utsträckning som möjligt går runt staden i 

stället för genom staden.  

 

Ingegerd Grundén föreslår också att hastighetsbegränsningen skyltas till 40 

km/h, samt att trottoarkanterna hålls snöfria. 

 

Kvälls- och nattetid sker "buskörning" som upplevs störande, skriver 

Ingegerd, och menar att kommun och polis behöver komma tillrätta med 

detta.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Funderingar omkring trafikeländet i Vimmerby 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 35(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr 2019/000169 109 

Motion om handlingsplan mot tvångsgifte med mera 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger att motionen får ställas. 

Fullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om handlingsplan mot 

tvångsgifte med mera. Hon skriver att kommunen behöver en handlingsplan 

och policy för att vidta åtgärder angående "barn som förs utomlands och 

riskerar att utsättas för hedersbrott eller tvångsgifte". Till exempel behövs en 

"plan för hur kommunen ska agera när ett barn inte är närvarande i skolan", 

menar Anneli. 

 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår att kommunen snarast upprättar en 

handlingsplan mot hedersrelaterat våld, tvångsgifte och omskärelse av 

flickor.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om handlingsplan mot tvångsgifte med mera 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 


