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 § 100 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Lars Sandberg (C) och Stig Jaensson (S) att jämte 

ordföranden justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 101 Dnr 2019/000018 101 

Meddelanden 2019 till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 

Rapportering om förekomsten av ej verkställda gynnande beslut och domar 

enligt SoL och LSS, kvartal 1 2019 

Revisionsrapport granskning av införande av GDPR 

 

___________________ 
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§ 102 Dnr 2019/000022 101 

Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger Ledamöternas frågestund till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Pia Young (V) frågar hur det går med anskaffandet av luftkonditionering till 

kommunens äldreboenden. 

 

Lars Sandberg (C) svarar att kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnads-

avdelningens fastighetskontor i uppdrag att köpa in luftkonditionering. För 

närvarande är 20 apparater för luftkonditionering beställda, varav 4 är 

installerade, även 6 luftkylare. Men 16 apparater är restnoterade, och 

leveranstiden är osäker. Kontoret har även undersökt tillgången på vanliga 

marknaden, men det har inte funnits att få tag på.  

 

Beslutsunderlag 

Ledamotsfråga till socialnämnden 

 

___________________ 
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§ 103 Dnr 2019/000297 109 

Interpellation till socialnämndens ordförande Lars 
Sandberg (C) angående anställning i äldreomsorgen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger interpellationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) ställer denna interpellation till socialnämndens 

ordförande Lars Sandberg (C): 

"Personalbristen i äldreomsorgen gör att arbetsgivare ser mellan fingrarna 

och anställer personer som inte kan tillräckligt bra svenska, visar en 

utredning som kommunalarbetaren har gjort. Kommunerna får bestämma 

svenskkunskaperna själva, men socialstyrelsens rekommendation är svenska 

eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.  

Om det uppstår språkförbistring mellan brukare och personal kan det få 

förödande konsekvenser. Vad händer den dagen en brukare blir sjuk och 

personalen inte förstår vad man ska göra? Det har hänt i verkligheten att man 

inte vågat ringa 112 för att man inte kunnat konversera med larmpersonalen.  

För många äldre, framförallt ensamma människor, är det en höjdpunkt då 

hemtjänstpersonalen kommer och något man ser fram emot. Att då inte 

kunna kommunicera och förstå vad personalen säger känns väldigt 

frustrerande för många. Med anledning av ovanstående frågar jag dig: 

1. Hur länge, enligt er definition, räknas man som nyanländ? 

2. Har det tidigare inträffat några incidenter som följd av 

språksvårigheter? 

3. Får ni bidrag för att anställa nyanlända inom omsorgen? 

4. Varför är kraven på anställning lägre på sommaren, då vikarier 

ska tillsättas, jämfört med resten av året och vad är skillnaden sommar 

respektive resten av året? 

5. Behöver de nyanlända visa utdrag från belastningsregistret? 

6. Hur många har tillsvidareanställning inom omsorgen och hur 

många är vikarier?" 
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Socialnämndens ordförande Lars Sandberg (C) ger dessa svar på 

interpellationen. 

"1. Hur länge, enligt er definition, räknas man som nyanländ? 

Socialnämnden har ingen egen definition av hur länge man räknas som 

nyanländ. Enligt Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare skall etableringsplanen omfatta 24 månader, i vissa fall 24 

månader plus högst 8 månader (om den nyanlände vårdat barn med 

föräldrapenning under etableringsperioden). Detta börjar gälla då den 

nyanlända fått uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring. 

2. Har det tidigare inträffat några incidenter som följd av språksvårigheter? 

Det finns inga rapporterade incidenter som inträffat och som är kopplade till 

språksvårigheter. 

3. Får ni bidrag för att anställa nyanlända inom omsorgen? 

Det finns inga bidrag riktade till enbart denna grupp, men bidrag 

förekommer i vissa arbetsmarknadsåtgärder. 

4. Varför är kraven på anställning lägre på sommaren, då vikarier ska 

tillsättas, jämfört med resten av året och vad är skillnaden sommar respektive 

resten av året? 

Under semestertiden juni, juli och augusti har samtliga tillsvidareanställda 

rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet. Inom äldreomsorg, 

funktionshinder och hälso- och sjukvård behövs då c:a 220 vikarier. Som på 

vilken annan arbetsplats som helst är det orimligt att ställa kravet att vikarier 

skall kunna lika mycket som den ordinarie tillsvidareanställde. 

Förvaltningen/bemanningsenheten är dock så noggrann man kan vara med 

att försöka placera rätt person på rätt plats. 

5. Behöver de nyanlända visa utdrag från belastningsregistret? 

Ja, samtliga som är aktuella för en anställning inom socialförvaltningen skall 

visa upp utdrag ur belastningsregistret. 

6. Hur många har tillsvidareanställning inom omsorgen och hur många är 

vikarier? 

Totalt är det 646 anställda inom socialförvaltningen, varav: 333 st. inom 

äldreomsorg och 137 st. inom område funktionshinder. Resterande 176 är 

anställda inom IFO, hälso- och sjukvård, bemanningsenhet, utredningsenhet 

för äldre och funktionsnedsatta samt central förvaltning. 

Exakt hur många som är vikarier går inte att säga eftersom resurser beställs 

av bemanningsenheten där en del är tillsvidareanställda och en del är 

timanställda. Det finns 339 personer som är inskrivna som timavlönade. 

Vissa av dessa personer arbetar mycket hos oss, andra enstaka arbetspass. 

Hur mycket var och en arbetar beror dels på att socialförvaltningen 

prioriterar vikarier med utbildning och körkort, dels på om personen själv är 

arbetssökande helt eller delvis, alternativt bara kommer in vid enstaka 

tillfällen utifrån sina egna önskemål. 
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I första hand söker man efter övertalig personal i verksamheterna och i andra 

hand bland tillgängliga ersättare. 

T.ex. i november 2018 förmedlades 11 335 tim. vilket motsvarar nästan 65 

heltidsanställda. För år 2019 ser det ut som följande: 

Januari motsvarande 38 heltidstjänster 

Februari motsvarande 40. 

Mars motsvarande 37 och i April motsvarade antalet begärda timmar 39 

heltidstjänster."  

 

Deltagande i debatten 

Lars Sandberg (C) 

Anneli Jakobsson (SD) 

Eva Berglund (S)  

 

Beslutsunderlag 

Interpellationssvar Anneli Jakobsson 

Protokollsutdrag 2019-04-29 KF § 80 

Interpellation till socialnämndens ordförande Lars Sandberg (C) ang 

anställning i äldreomsorgen 

 

___________________ 
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§ 104 Dnr 2019/000025 101 

Information från revisorerna till fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger revisorernas redogörelse till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har av PwC beställt granskning av kommunens 

införande av GDPR. Revisionsrapporten delges fullmäktige idag under 

punkten Meddelanden.  

 

Revisor Roland Ilemark (C) redogör för innehållet i PwC:s revisionsrapport. 

Kommunens revisorer bedömer att kommunstyrelsen, barn- och utbildnings-

nämnden och socialnämnden inte helt säkerställer att ändamålsenliga 

åtgärder har vidtagits vid införandet av dataskyddsförordningen.  

 

___________________ 
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§ 105 Dnr 2019/000306  

Ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län för 2018  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller hemställan om ansvarsfrihet för 

Regionförbundet i Kalmar län för 2018 

 

Sammanfattning 

Det är länets kommuner som i egenskap av medlemmar tar ställning till 

frågan om ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län. Regionförbundet 

bildade den 1 januari 2019 Region Kalmar län tillsammans med landstinget. 

Samtidigt bildade länets kommuner Kommunförbundet Kalmar län. 

 

Regionförbundets styrelse liksom anlitade revisorer på PwC har godkänt 

årsredovisningen 2018. 

 

Revisorerna tillstyrker att Regionförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet.  

 

 

Anmälan om jäv 
Leif Larsson (C), Gudrun Brunegård (KD), Tomas Peterson (M) och Helen 

Nilsson (S) anmäler jäv.  

 

Lennart Nygren (S) går in som ordförande under detta beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-06-04 KS § 201 

Revisionsrapport PwC 2018 

E-post, Ansvarsfrihet för 2018 för Regionförbundet Kalmar län 

Revisionsberättelse PKN 2018 

Granskningsrapport 2018 

Protokollsutdrag RF:s styrelse 190329 

Revisionsberättelse 2018 
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RF Verksamhetsberättelse 2018 

 

 

Beslutet skickas till 

Regionförbundet i Kalmar län 

 

___________________ 
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§ 106 Dnr 2019/000329 042 

Budgetuppföljning per 30 april 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner budgetuppföljning med helårsprognos för 

Vimmerby kommun avseende perioden januari t o m april 2019.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har tagit fram en 

budgetuppföljning för kommunen per den 30 april. Av tjänsteskrivelsen 

framgår följande. 

 

Prognosen för helåret 2019 är minus 10,6 miljoner kronor. Budget för året är 

19,2 miljoner kronor, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på totalt 

29,8 miljoner kronor. Orsaken till avvikelsen är framför allt att personal-

kostnaderna förväntas bli högre än budget. "Nämndernas prognoser uppgår 

totalt till minus 36 miljoner kronor och finansförvaltningen prognos är 

positiv med 6 miljoner kronor. 

 

- 3,5 mnkr Kommunstyrelsen 

- 20,4 mnkr Socialnämnd 

- 13,1 mnkr Barn- och utbildningsnämnd 

+ 0,1 mnkr Miljö- och bygg 

+ 0,6 mnkr Revision 

+/- 0 mnkr Överförmyndare 

+/- 0 mnkr Valnämnden 

 

Investeringsnivån år 2019 ökar betydligt jämfört med föregående år. Under 

årets första tertial har investeringar skett med 8,5 miljoner kronor. Prognosen 

för hela året är 80 miljoner kronor." 

 

Ekonomichef Mattias Karlsson föredrar ärendet.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-06-04 KS § 187 

Tjänsteskrivelse - Budgetuppföljning per 30 april 2019 

BUN Protokollsutdrag 2019-05-22 § 92 Budget 2019 

SN protokollsutdrag § 62 2019-05-16 

Uppföljning april 2019 

Uppföljning per 30 april 2019 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 107 Dnr 2016/000141 311 

Kostnad för projektering av infart till Krönsmons 
industriområde 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget från Trafikverket på 

medfinansieringsavtal för projektering och byggande av ny anslutning på 

riksväg 23/34 till industriområdet Krönsmon, Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Trafikverket har tagit fram ett förslag till medfinansieringsavtal för 

projektering och byggnation av anslutning till industriområdet Krönsmon 

utanför Vimmerby stad. 

 

Av Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse framgår följande. Det 

finns ett stort behov av ny infart från riksväg 23/34. Krönsmon är 

kommunens enda industri- och handelsområde med lediga tomter för 

etablerande företag. En direkt anslutning till riksvägen ökar trafiksäkerheten. 

En förutsättning för exploatering är en ny infart.  

 

Finansiering sker genom beslutad investeringslista där infart till Krönsmon 

finns med. Kommunen står för bedömd kostnad på 4-7 miljoner kronor och 

Trafikverket 3 miljoner kronor genom den Regionala Transportplanen på 

fast belopp.  

 

Förslag till beslut 

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

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-06-04 KS § 203 

Medfinansieringsavtal för projektering och byggande av ny anslutning på Rv 

23 
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Tjänsteskrivelse - Avtal med Trafikverket avseende infart till Krönsmon, 

2019-06-17, Id 66391 

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 108 Dnr 2019/000324 288 

Investeringar i Bowlinghallen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige upptar investeringar i bowlinghallen inom ramen för 

tidigare beslutad investeringsplan för 2019.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningens Samhällsbyggnadsavdelning har tagit fram 

ett förslag till investeringar i bowlinghallen i Vimmerby stad. 

 

Av tjänsteskrivelsen framgår att det i bowlinghallen finns en 

kägelresningsmaskin som är mer än fyrtio år gammal. Det finns inga 

reservdelar att få tag i. Maskinen medför en risk för arbetsskador och 

försämrar arbetsmiljön. Därutöver är laminatbanorna ojämna och utdömda 

av de klubbar som spelar.  

 

Finansiering sker inom ramen för antagen investeringsram för år 2019.  

 

Förslag till beslut 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-06-04 KS § 192 

Tjänsteskrivelse - Utbyte av kägelmaskin i Vimmerby bowlinghall, 2019-05-

21, Id 66364 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen, med hänvisning till beslut 2019-06-04 KS § 

192 

 

___________________ 
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§ 109 Dnr 2019/000113 041 

Budget 2020 med plan 2021 tom 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till driftsramar för Vimmerby 

kommun 2020 med plan 2021 – 2023. Slutligt besked om 

finansiering sker senast i november 2019. 

 

2. Kommunfullmäktige antar förslag till fördelning av nämndernas 

driftsramar 2020 vilket innebär att nettokostnaderna budgeteras till 

984,5 miljoner kronor.  

Fördelningen i miljoner kronor är: (Obs! kalkylerade kapitalkostnader ligger 

som en intäkt i denna tabell). 

Kommunstyrelsen  

Barn- och utbildningsnämnden  

Socialnämnden  

Miljö- och byggnadsnämnden  

Överförmyndaren  

Revision  

Valnämnd  

Pensioner 

Kalkylerade kapitalkostnader  

Avskrivningar  

Oförutsedda medel   

236,9 

349,4 

371,2 

8,1 

2,1 

0,9 

0,1 

24,1 

43,9 

32,9 

2,7 

 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2019 som 

även påverkar 2020, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader, 

internhyror, löner och omföringar. 

 

3. Kommunfullmäktige antar förslag på total finansiering till 1 004,2 

miljoner kronor. 

Fördelningen i miljoner kronor är: 

Skatter och statsbidrag  

Extra statsbidrag  

Finansnetto    

986,0 

6,2 

12,0 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 20(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

4. Kommunfullmäktige antar förslag till investeringsram 2020 till 80 

miljoner kronor. 

 

5. Kommunfullmäktige antar årets resultat till 19,7 miljoner kronor. 

 

6. Kommunfullmäktige antar förslag till tre övergripande finansiella 

mål: 

- Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och 

generella statsbidrag. (19,7 mnkr år 2020) 

- Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med minst motsvarigheten till 

skattehöjningen 2016, vilket för år 2020 motsvarar 16,6 miljoner kronor. 

- Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska uppgå 

till 100 %.  

 

7. Kommunfullmäktige antar förslag till att ge uppdrag till nämnderna 

att enligt fastställd tidplan återkomma med nämndplaner med mål 

och verksamhet för år 2020, samt investeringsplan som 

kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa i ett samlat 

dokument.  

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna avstår från att delta i besluten angående budgetramar för 

år 2020. 

 

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget budgetförslag. 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget budgetförslag.  

 

Sammanfattning 

Ekonomichef Mattias Karlsson föredrar ärendet. Han säger följande. Det är 

med en obekväm känsla som Mattias redogör för den ekonomiska 

situationen. Kommunen riskerar att gå med ett underskott på 10-11 miljoner 

kronor år 2019. De besparingsåtgärder som hittills avhandlats är inte 

tillräckliga. För att uppnå balans i ekonomin krävs mer. 

 

Skatter och statsbidrag finansierar kommunens kostnader, liksom avkastning 

på pensionsmedlen. Kommunstyrelsens förslag till beslut bygger på en 

oförändrad skattesats för kommunen. I november fattar fullmäktige beslut 

om slutgiltig budget samt skattesats. 
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Det finns utmaningar i de rådande ekonomiska förutsättningarna. 

Investeringsplanerna är ambitiösa, men det finns inte ekonomiskt utrymme 

för investeringar på mer än 80 miljoner kronor. Prioriteringar behövs bland 

investeringarna. 

 

Flera bland kommunens tidigare intäkter har minskats på senare tid. Tidigare 

förhållandevis höga nivåer på t ex statsbidrag från Migrationsverket, 

konjunkturstöd samt AFA-bidrag har lett till att verksamhetsföreträdare inte 

vet vilken kostnadsnivå som är normal. 

 

Kommunfullmäktige debatterar ärendet. Partiernas gruppledare får inledande 

talartid, därefter deltar övriga förtroendevalda.  

 

Förslag till beslut 

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

rambudget för år 2020. 

Marie Nicholson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Emil Larsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas rambudgetförslag. 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lars Johansson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets rambudgetförslag. 

 

Deltagande i debatten 
Helen Nilsson (S) 

Eva Berglund (S) 

Ola Gustafsson (KD)  

 

Beslutsgång 

Punkt 2  

Ordföranden finner att två förslag angående nettokostnader föreligger, 

kommunstyrelsens förslag på 984,5 miljoner kronor och Vänsterpartiets 

förslag på 994,3 miljoner kronor. Han ställer dem mot varandra och finner 

att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Punkt 5 

Ordföranden finner att tre förslag angående årets resultat föreligger, 

kommunstyrelsens förslag på 19,7 miljoner kronor, Vänsterpartiets yrkande 

på 9,9 miljoner kronor och Sverigedemokraternas förslag på 24,7 mnkr. Han 

ställer dem mot varandra och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 
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Punkt 6 

Ordföranden finner att tre förslag föreligger angående resultatets andel av 

skatter och generella statsbidrag, kommunstyrelsens förslag på 2 %, 

Vänsterpartiets förslag på 1 % samt inga fler mål, och Sverigedemokraternas 

förslag på 2,5 %. Han ställer dem mot varandra och finner att fullmäktige 

beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden frågar om övriga två finansiella mål ska fastställas, och finner 

frågan med Ja besvarad.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-06-04 KS § 190 

Tjänsteskrivelse 2019-05-17 - budgetramar 2020 med plan 2021-2023 

Ekonomiavdelningens ppt Budget 2020. KF den 17 juni 2019 

Yrkande från Lars Johansson (V) angående rambudget för år 2020 

Förslag från Anneli Jakobsson (SD) om Årsplan 2020 

 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomiavdelningen 

Revisorerna 

 

___________________ 
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§ 110 Dnr 2019/000107 010 

Tomtköregler för Vimmerby kommun 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner styrdokumentet ”Tomtköregler för 

Vimmerby kommun”. 

 

Kommunfullmäktige låter ovan nämnda styrdokument ersätta befintliga 

dokument i mappen: ”Regler för anvisningar och försäljning av tomter 

genom Vimmerby kommuns tomtkö”, diarienummer 2010/000185.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningens Samhällsbyggnadsavdelning har tagit fram 

ett förslag till tomtköregler. Avsikten är att förbättra arbetsflödet och att 

stärka förtroendet hos intressenter och köpare. 

 

Av tjänsteskrivelsen framgår följande. Mark- och exploateringsenheten 

ansvarar över försäljning av kommunala villatomter samt kommunala 

tomtköer. Efterfrågan på villatomter är stor. De närmaste åren kommer 

flertalet villatomter vara klara för försäljning. 

 

Hittills befintliga antagna dokument inom ämnesområdet finns under 

diarienummer 2010/000185.  

 

Mark- och exploateringsenheten bedömer förslaget till tomtköregler som 

säkert och gynnsamt. Förslaget kommer att gagna likabehandlingsprincipen 

och bidra till att intressenter och köpare ska kunna erbjudas likartade 

förutsättningar inom detta ärendeområde.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-06-04 KS § 199 

SBU Protokollsutdrag 2019-04-29 § 38 
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Tjänsteskrivelse 2019-02-14 Styrdokument: Tomtköregler för Vimmerby 

kommun 2019 

Styrdokument: Tomtköregler för Vimmerby kommun 2019 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen (inkl. KoF) 

Ekonomiavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

___________________ 
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§ 111 Dnr 2018/000505 00 

Nya riktlinjer för föreningsbidrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar det nya riktlinjedokumentet för föreningsbidragen 

i Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningens Utvecklingsavdelning har tagit fram förslag 

till nya riktlinjer för föreningsbidrag. Av tjänsteskrivelsen framgår följande. 

Riktlinjedokumentet gäller samtliga föreningar som söker stöd från 

Vimmerby kommun. Dokumentet innehåller mål och vision för kommunens 

stöd till föreningar. Där finns också en övergripande målsättning med 

barnkonventionen, demokrati och kommunens värdegrund som grund. 

Dokumentet redogör för struktur och uppbyggnad av det nya 

bidragssystemet med föreningskategorier samt olika bidragsmöjligheter för 

föreningarna att söka. 

 

Utvecklingsavdelningen skriver att det finns ett uppdämt bidragsbehov hos 

föreningarna.  

De har äskat om 500 000 kronor i utökad budgetram för föreningsbidragen år 

2020.  

 

Förslag till beslut 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-06-04 KS § 200 

KFU Protokollsutdrag 2019-05-14 § 53 

Tjänsteskrivelse 2019-05-03 Nytt riktlinjedokument för föreningsbidragen 

Riktlinje för alla bidragssökande föreningar id 66396 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 112 Dnr 2018/000405 00 

Måltidspolicy Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar Måltidspolicy för Vimmerby kommun med denna 

ändring: 

Det sista stycket i avsnittet ”säkerhet” (sid 4) avslutas med ”… med 

undantaget att råvaror, frukt och grönsaker från egen trädgård ska vara 

tillåtet att ta med och bjuda på i skola och förskola”.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsavdelning har tagit fram ett förslag till 

Måltidspolicy. 

 

Av Kost- och lokalvårdsenhetens tjänsteskrivelse framgår att det är viktigt 

att kommunen har ett styrande dokument för förhållningssättet till måltider 

och livsmedelshantering. 

Måltidspolicyn syftar till att klargöra generella inriktningar och ansvar i 

måltids- och kostfrågor.  

 

Förslaget har skickats på remiss till Socialnämnden, kommunstyrelsen samt 

Miljö- och byggnadsnämnden.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

1. anta Måltidspolicy för Vimmerby kommun  

2. sista stycket i avsnittet ”säkerhet” (sid 4) avslutas med ”… med 

undantaget att råvaror, frukt och grönsaker från egen trädgård ska vara 

tillåtet att ta med och bjuda på i skola och förskola”. 

 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-06-04 KS § 198 

SBU Protokollsutdrag 2019-04-29 § 41 

Tjänsteskrivelse Måltidspolicy 2019-04-25 

Samrådsredogörelse 

Måltidspolicy bilagor Remissvar MoB, Soc och Ksf 

Måltidspolicy 2019-04-25  

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 113 Dnr 2019/000321 106 

Ett jämställt Kalmar län En länsgemensam strategi 

Kommunfullmäktiges beslut 

Vimmerby kommunkoncern ansluter sig till den länsgemensamma strategin 

”Ett jämställt Kalmar län”.  

 

Sammanfattning 

Av Länsstyrelsen Kalmar läns dokument Ett jämställt Kalmar län 2017-2027 

framgår: "Länsstyrelserna fick 2017 regeringsuppdraget att skapa regionala 

strategier för att nå de sex nationella jämställdhetsmålen i respektive län. 

Ambitionen med strategin Ett jämställt Kalmar län 2017-2027 är att den ska 

fungera som en plattform för det lokala arbetet med jämställdhetsintegrering 

i länet." Det gäller dessa delmål. 

1. Makt och inflytande 

2. Ekonomisk jämställdhet 

3. Jämställd utbildning 

4. Jämställt hem- och omsorgsarbete 

5. Jämställd hälsa 

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

 

Vidare framgår: "När kommuner" ... "ansluter sig till strategin Ett jämställt 

Kalmar län, får de tillgång till länsstyrelsens nätverk, kompetenshöjande 

insatser, metoder och verktyg samt stöd i form av processhandledning. Att 

ansluta sig innebär ett åtagande att ha ett aktivt och systematiskt arbete med 

jämställdhetsintegrering i sin verksamhet. Det regionala arbetet följs upp vart 

tredje år. Den anslutna verksamheten får då input från länsstyrelsen om hur 

verksamheten vidare kan utvecklas."  

 

Förslag till beslut 

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

Protokollsutdrag 2019-06-04 KS § 217 

Tjänsteskrivelse ”Ett jämställt Kalmar län”, 2019-05-16 

Ett jämställt Kalmar län 2017–2027, regional strategi, Länsstyrelsen Kalmar 

län 

Jämställdhetsplan - Jämställdhet, en mänsklig rättighet 

 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 

 

___________________ 
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§ 114 Dnr 2016/000293 214 

Ändring av detaljplan, markanvisning och försäljning 
gällande Nybbleområdet del av Vimmerby 3:3 
(Näckström Fastigheter / Vectura Fastigheter) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fullföljer inte markanvisningsavtalet tecknat med 

Näckströms fastigheter NF 20AB (exploatören), inom Nybbleområdet, 

stadsdelen Kohagen, Vimmerby kommun.  

 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera 

exploatören om att på grund av det rådande akuta behovet har kommunen 

beslutat att en ny förskola ska byggas på området och att markanvisnings-

avtalet inte kommer att fullföljas.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningens Samhällsbyggnadsavdelning föreslår att 

Vimmerby kommun inte fullföljer upprättat markanvisningsavtal avseende 

Nybbleområdet del av Vimmerby 3:3.  

 

Av tjänsteskrivelsen framgår:  

"Kommunstyrelsen har av barn- och utbildningsnämnden fått underlag inför 

planering av ny förskola. Enligt kravspecifikationen och den politiska 

majoritetens krav ska förskolans byggnad vara en fristående byggnad för 120 

barn.  

 

Samhällsbyggnadsavdelningen ska i samarbete med barn- och 

utbildningsförvaltningen ta fram planering och förstudie för utformning av 

den nya förskolan.  

 

Enligt förda diskussioner i kommunstyrelsens arbetsutskott ska planerings-

arbetet påbörjas omgående och pågå parallellt med detaljplanearbetet. 

Planeringsarbetet är nödvändigt för att kunna komma igång med detalj-
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planeringen och byggnationen fortast möjligt när detaljplanen på Nybble får 

laga kraft. 

 

Kommunstyrelsen beslut  § 115 Dnr 2019/000228 291 ger samhälls-

byggnadsavdelningen i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildnings-

förvaltningen ta fram utformning av ny förskola på del av Vimmerby 3:3, 

Nybble i Vimmerby enligt barn- och utbildningsnämndens underlag för 

planering av ny förskola för 120 barn. 

 

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 2016-05-18 i uppdrag att upprätta en 

detaljplan för bostadsbebyggelse med möjlighet att bygga vårdboende eller 

skola gällande del av fastighet Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet) i Vimmerby 

kommun.  

 

Det övergripande syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostads-

bebyggelse i området samt förutsättning att bygga vårdboende eller skola.  

Planområdet är beläget i Vimmerby stads nordvästra del. Detta ligger väster 

om Kohagsgatan och ingår i kommunens stamfastighet Vimmerby 3:3.  

Planområdet har en areal på cirka 6,8 hektar. All mark inom planområdet ägs 

idag av Vimmerby kommun.  

 

Planläggningen överensstämmer med gällande fördjupade översiktsplan för 

Vimmerby stad 2016 (FÖP), där området är utpekat för bostäder." 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-06-04 KS § 202 

SBU Protokollsutdrag 2019-04-29 § 40 

Tjänsteskrivelse 2019-04-24 - Inte fullfölja markanvisningsavtal Nybble 

Markanvisningsavtal Id 56848 

Granskningsutlåtande Nybble del 1, 2019-04-02 

Plankarta Nybble del 1, 2016-06-15 

§ 55 MBN 2019-04-10 Detaljplan Nybble del 1 

Plan- och genomförandebeskrivning Nybble del 1, 2019-04-02 

§ 56 MBN 2019-04-10 Detaljplan Nybble del 2 

Granskningsutlåtande Nybble del 2, 2019-04-02 

Plankarta Antagandehandling, 2016-05-18 

Plan- och genomförandebeskrivning Nybble del 2 Antagande, 2019-04-02 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö och byggnadsnämnden 

 

___________________ 
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§ 115 Dnr 2017/000097 109 

Motion Vimmerby kommun En mer attraktiv 
arbetsgivare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med förklaringen: "Vi vill se en 

nutidsbeskrivning av familjeenheten med bemanning och så vidare". 

 

Sammanfattning 

Motion 

Lars Johansson (V) och Annika Fundin MP) har lämnat in en motion 

"Vimmerby kommun - En mer attraktiv arbetsgivare". De skriver att 

kommunen har svårigheter att rekrytera personal till familjeomsorgen. Det 

medför risk för ökad arbetsbelastning och stress, otrivsel, frustration och 

maktlöshet över sin situation. Dessutom, menar författarna, kan människor i 

behov av stöd drabbas av väntetider och handläggarbyten. Kommunen 

riskerar behöva ta in konsulter för att täcka upp vakanser, vilket blir dyrare.  

 

Om kommunen erbjuder personalen inom familjeomsorgen 6-timmars 

arbetsdag med bibehållen lön uppstår enligt motionärerna dessa effekter: 

Kommunen kan bättre konkurrera om personalen. Finansiering skapas 

genom att inga konsultkostnader uppstår. Trivseln på arbetet ökar. 

Sjukskrivningstalen går ner. Effektiviteten ökar. Behovet av barnomsorg 

minskar. Kontinuitet i arbetet förbättras. Väntetider för personer i behov av 

stöd kan minska. 

 

Motionärerna föreslår: 

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

enheten familjeomsorg inom socialförvaltningen. Resultatet utvärderas efter 

en tid på max två två år, för att då permanentas, utökas till fler avdelningar 

eller omvärderas. 
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Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelseförvaltningens HR-avdelning har tagit fram ett förslag till 

beslut. Av tjänsteskrivelsen framgår att Vimmerby kommun ställer om till 

heltid enligt "Heltidsresan", ett nationellt projekt med syfte att ställa om 

normen till heltid. Sverige och Vimmerby står inför ett underskott av 

arbetsför personal. Den arbetsföra delen av befolkningen är inte stor nog i 

förhållande till den välfärd, skola och omsorg kommunen ska ombesörja.  

 

Därmed, skriver HR-avdelningen, behöver vi arbeta "smartare" med 

befintliga resurser och kompetenser; alla kommunens anställda behövs på en 

heltid. HR-avdelningen anser att epitetet "en attraktiv arbetsgivare" omfattas 

av många olika parametrar och berör många av anställningsförhållandens 

delar. Det är en fråga om jämställdhet, och att anställda ska kunna leva på sin 

lön och därefter på sin pension. Det är också frågor om god arbetsmiljö och 

lägre sjuktal. HR-avdelningens slutsats är att inför kommande personalbrist 

behöver kommunen vara en attraktiv arbetsgivare på andra sätt än med 6-

timmars arbetsdag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Lars Johansson (V) yrkar på återremiss för ytterligare utredning, han lägger 

som andrahandsyrkande att bifalla motionen. 

Marie Nicholson (M) yrkar avslag på motionen. 

Helen Nilsson (S) yrkar på återremiss. 

 

Deltagande i debatten 
Jens af Ekenstam Stenman (V)  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att Marie Nicholson (M) yrkat avslag på motionen, och 

att Lars Johanssons (V) yrkat på återremiss. 

 

Han ställer proposition på återremissyrkandet: 

"Ska ärendet avgöras idag?" 

"Ska det återremitteras?" 

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 
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Ordföranden ställer upp denna propositionsordning: 

Den som vill avslå återremissyrkandet röstar Ja. 

Den som vill bifalla återremissyrkandet röstar Nej. 

Om minst 1/3 röstar Nej har vi beslutat att bifalla återremissyrkandet. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen får resultatet 31 Ja-röster, 18 Nej-röster och 0 som Avstår. 

 

Ordföranden finner att 18 är mer än 1/3, sålunda har kommunfullmäktige 

beslutat att återremittera ärendet. 

 

Lars Johansson (V) formulerar denna förklaring: "Vi vill se en 

nutidsbeskrivning av familjeenheten med bemanning och så vidare". 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-06-04 KS § 195 

Tjänsteskrivelse - Motion Vimmerby kommun - En mer attraktiv 

arbetsgivare, 2019-05-13, Id 66224 

Motion - Vimmerby kommun – En mer attraktiv arbetsgivare, 2017-01-30 

 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 

 

___________________ 
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§ 116 Dnr 2019/000242 109 

Motion om höjd habiliteringsersättning i Vimmerby 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i och med socialnämndens 

ställningstagande till habiliteringsersättning 2019-05-16 § 64.  

 

Sammanfattning 

Jacob Kant (V) har lämnat in en motion om höjd habiliteringsersättning i 

Vimmerby kommun. 

 

Brukare med insatsen Daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) får habiliteringsersättning. 

Jacob Kant (V) menar att ersättningsnivån för brukare i Vimmerby kommun 

är lägre än för brukare i näraliggande eller jämförbara kommuner. Han 

skriver att kommunen har möjlighet att begära statsbidrag från 

Socialstyrelsen för att höja ersättningsnivån. Jacob påpekar att Vimmerby 

kommun år 2018 inte begärde allt statsbidrag som vi har möjlighet att få. 

Han vill nu att kommunen begär hela det möjliga beloppet på 532 284 kr i 

statsbidrag år 2019, för att därigenom höja habiliteringsersättningen för 

aktuella brukare.  

 

Jacob Kant (V) föreslår att Vimmerby kommun ska rekvirera det fulla 

statsbidraget från Socialstyrelsen och med detta höja 

habiliteringsersättningen till en så hög nivå som detta tillåter.  

 

Socialnämnden beslutade 2019-05-16 § 64 följande: 

"Socialnämnden ska rekvirera stimulansbidraget för habiliteringsersättning 

fullt ut. Socialnämnden höjde habiliteringsersättningen 2018 och avser inte 

att höja habiliteringsersättningen ytterligare 2019. 

Efter att höjningen 2018 bekostats för 2019 ska resterande stimulansbidrag 

användas till en sommargåva och julgåva 2019 för målgruppen." 
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Socialnämnden föreslog 2019-05-16 § 65 kommunfullmäktige att fatta 

följande beslut: 

"Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad i och med 

socialnämndens ställningstagande till habiliteringsersättning 2019-05-16 § 

64."  

 

Förslag till beslut 

Jens af Ekenstam Stenman (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-06-04 KS § 196 

Socialnämndens beslut 2019-05-16 § 64 

Socialnämndens beslut 2019-05-16 § 65 

Tjänsteskrivelse - Ställningstagande till förändrad habiliteringsersättning, 

2019-04-25 

Tjänsteskrivelse - Motion om höjd habiliteringsersättning i Vimmerby 

kommun, 2019-04-26 

Motion om höjd habiliteringsersättning i Vimmerby kommun 

 

Beslutet skickas till 

Jacob Kant 

Socialnämnden 

 

___________________ 
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§ 117 Dnr 2019/000169 109 

Motion om handlingsplan mot tvångsgifte med mera 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

 

Motivering: 

Kommunfullmäktige konstaterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller 

intentionerna bakom förslaget i motionen, och att en handlingsplan är klar 

för beslut under 2019.  

 

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.  

 

Av socialförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att det pågår ett arbete inom 

socialförvaltningen med att ta fram ett förslag till handlingsplan mot 

hedersrelaterat våld och förtryck för åren 2019-2022. Ambitionen är att 

handlingsplanen ska vara bearbetad och antagen av hela Vimmerby kommun 

innan utgången av år 2019. 

 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut: 

Kommunfullmäktige konstaterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller 

intentionerna bakom förslaget i motionen och att en handlingsplan är klar för 

beslut under 2019. Motionen får med detta anses besvarad.  
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Förslag till beslut 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-06-04 KS § 197 

Tjänsteskrivelse - Motion om handlingsplan mot tvångsgifte med mera, 

2019-05-02 

Socialnämndens beslut 2019-05-16 § 66 

Motion om handlingsplan mot tvångsgifte med mera 

 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

Socialnämnden 

 

___________________ 
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§ 118 Dnr 2019/000358 109 

Motion om att inrätta en bilpool med gas/elbilar i 
Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas. 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Sammanfattning 

Daniel Nestor (S) och Anders Enqvist (S) har lämnat in en motion "Inrätta en 

bilpool med gas-/elbilar i Vimmerby kommun". De menar att en del av 

ambitionen att Vimmerby kommun blir en mer attraktiv kommun är att 

kommunen kan erbjuda en hållbar vardag för människor. Motionärerna vill 

att Vimmerby Energi och Miljö AB anordnar en bilpool med gas-/eldrivna 

bilar. Det skulle ge kommuninvånare möjlighet att testa ny teknik och 

samtidigt bidra till en bättre miljö. Genom medlemskap skulle man kunna 

hyra bilarna. Författarna argumenterar att Vimmerby kommun har satsat på 

elladdstolpar och kommer att få en gasmack. En satsning på bilpool kommer 

att medföra att fler människor vill prova den nya tekniken och kommunen 

bidrar till utvecklingen av fossilfria fordon. 

 

Motionärerna föreslår: 

Kommunfullmäktige skriver in i Vimmerby Energi & Miljö AB:s särskilda 

ägardirektiv att bolaget ska starta och driva en bilpool med el-/gasdrivna 

fordon. 

Bilpoolen görs tillgänglig för både företag och privatpersoner. 

Utreda framtida drift och ägarskap.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om att inrätta en bilpool med gas-/elbilar i Vimmerby kommun 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 119 Dnr 2018/000425 00 

Vision för Vimmerby 

Kommunfullmäktiges beslut 

Debatten föranleder inget beslut.  

 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen har berett frågan om en vision för Vimmerby. 

Demokratiberedningens tillika fullmäktiges ordförande Leif Larsson (C) 

säger att en vision för Vimmerby gäller frågan hur vi ska uttrycka hur vi vill 

att Vimmerby ska uppfattas, vårt varumärke. Det ska bli en övergripande 

vision för Vimmerbys utveckling. 

 

Carina Engqvist har tagits in som konsult i arbetet. Hon har sammanfattat 

utkastet till vision i en Power Point-presentation, som hon föredrar på dagens 

fullmäktigesammanträde. Strategin SLUS/Allas Vimmerby har legat till 

grund för arbetet. 

 

Kommunfullmäktige debatterar idag inriktningen på visionsarbetet. 

Gruppledarna för partierna inleder.  

 

Följande synpunkter framkommer: Implementeringen kräver sitt arbete. 

Visionen måste följas av verkstad, det viktiga är att den blir förverkligad. 

Hur kommer vi dit, hur uppnår vi visionen? Den ska bäras av alla. 

Det är viktigt att alla känner sig trygga, att alla får finnas till på samma 

villkor. En offentliggjord film eller Power Point-presentation kanske kan 

hjälpa till. 

Partigrupperna bör få vara med i remissrundan. 

 

Leif Larsson (C) säger att Demokratiberedningen i morgon kommer att ta 

beslut om ändringar och skicka ut Vision Vimmerby på remiss. Remisstiden 

går ut den 30 september. Demokratiberedningen tar sedan fram ett färdigt 

förslag i textform.  
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Deltagande i debatten 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Daniel Nestor (S) 

Torbjörn Sandberg (KD) 

Eva Berglund (S) 

Helen Nilsson (S) 

Tomas Peterson (M) 

Pia Young (V) 

Ola Gustafsson (KD) 

Jens af Ekenstam Stenman (V) 

Eva Svensson (C) 

Gudrun Brunegård (KD) 

Lars Johansson (V) 

Torbjörn Sandberg (KD)  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-21 KSAU § 310 

SLUS strategin Social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun 

Vision Vimmerby 2030 - Sammanfattning DB 2019-04-30 

Hans Abrahamssons PPT Vimmerby redigerad 

 

___________________ 
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§ 120 Dnr 2019/000364 101 

Kommunfullmäktiges ordförandes tal år 2019 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson (C) håller det traditionella 

sommartalet för mötesdeltagarna. Han säger följande. 

 

Valet år 2018 gav oss nya förutsättningar med ny politisk majoritet i 

kommunen. Alla partier är representerade i kommunens nämnder och 

styrelser. Det ställer krav på medverkan. Kunskapsnivån hos ledamöterna är 

högre nu än tidigare. Kulturen i fullmäktige gör att det är lätt att vara 

ordförande. 

 

Vi har genomfört EU-valet på ett bra sätt.  

 

Vimmerby är en bra kommun, för oss som bor, lever och verkar här, men 

ocskå för dem som driver företag här eller kommer hit på besök. Vi har ett 

varumärke och en platsidentitet som är ovanligt bland kommuner i vår 

storlek, erkänt både nationellt och internationellt. Det kräver av oss och 

kommer att kräva ännu mer av oss framöver. Det är positiva krav, som lyfter 

upp. 

 

Leif Larsson avslutar med en koppling till Tage Danielssons figur Herkules 

Jonsson, och säger: "I höst ska vi göra storverk tillsammans!"  

      

___________________ 

 


