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Tjänstgörande ersättare  Ordinarie ledamöter:  Ersättare:  

Bertil Carlsson (C) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Bertil Carlsson (C) 

  Peter Karlsson (C) Dennis Lindström (C) 

  Magnus Danlid (C) Christoffer Cederstrand (C) 

Krister Bergqvist fr § 178 (C) Anna Svensson (C) Rein Soovik (C) 

  Erik Paulsson (C) Birger Andersson (C) 

  Lisbeth Karlsson (C) Marita Lindström (C) 

Christoffer Cederstrand (C) Marcus Jonmyren (C) Krister Bergqvist fr § 178 (C) 

  Lars Sandberg (C)   

  Bo Svensson (C)   

  Jacob Käll (C)   

  Eva Svensson (C)   

  Kent Skaate (C)   

  Curt Tyrberg (C)   

Kjell Alexandersson (M) Marie Nicholson (M) Hannah Gånge (M) 

  Tomas Peterson (M) Kjell Alexandersson (M) 

  Johan Blomberg (M) Sören Sjöholm (M) 

  Maria Lundmark (M)   

  Niklas Gustafsson (M)   

  Håkan Nyström (M)   

  Ola Gustafsson (KD) Hanna Weckfors (KD) 

  Tino Åberg (KD) Christina Sorsa (KD) 

Christina Sorsa (KD) Nina Gustafsson (KD) Clara Castelblanco (KD) 

  Torbjörn Sandberg (KD)   

  Daniel Nestor (S) Anders Enqvist (S) 

  Helen Nilsson (S) Maria Wisberg (S) 

  Eva Berglund (S) Erik Bouvin (S) 

  Peter Högberg fr § 178 (S) Maria Modig (S) 

  Lis-Astrid Andersson (S) Mustafa Badran (S) 

  Kenneth Björklund (S) Malin Elvingsson (S) 

Mustafa Badran tom §185 (S) Cissi Hammar fr § 186 (S) Håkan Korán (S) 

  Pernilla Eriksson (S)   

  Mats Genfors (S)   

Anders Enqvist (S) Emily Palenzuela (S)   

  Stig Jaensson (S)   

  Ann-Marie Blomgren (S)   

  Lars Johansson (V) Peter Lingeteg (V) 

  Peter Fjällgård (V) Sandra Sjöblom (V) 

  Pia Young (V) Jens af Ekenstam Stenman (V) 

  Johanna Cederstrand (V)   

  Jacob Kant (V)   

  Anneli Jakobsson (SD) Mats Hennestig (SD) 

Roger Liljegren (SD) Petra Anemyr (SD) Roger Liljegren (SD) 

Mats Hennestig (SD) Jimmy Rödin (SD) Fredrik Jakobsson (SD) 

Fredrik Jakobsson (SD) Emil Larsson (SD)   

  Kjell Jakobsson (SD)   

  Peter Bengtsson (SD)   

  Presidium:  Övriga deltagare: 

  Lennart Nygren, 2:e vice ordf (S) Kommundirektör Carolina Leijonram 

  Gudrun Brunegård, 1:e vice ordf (KD) Kommunsekreterare Jenny Andersson 

Birger Andersson (C) Leif Larsson, ordförande (C)   



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Innehållsförteckning 

§ 173 Dnr 2019/000019 101 5 
Val av protokolljusterare ...................................................................................... 5 

§ 174 Dnr 2019/000018 101 6 
Meddelanden till Kommunfullmäktige .................................................................. 6 

§ 175 Dnr 2019/000022 101 7 
Ledamöternas frågestund i fullmäktige ................................................................ 7 

§ 176 Dnr 2019/000023 101 9 
Allmänhetens frågestund i fullmäktige ................................................................. 9 

§ 177 Dnr 2019/000580 101 10 
Presentation av Miljö- och byggnadsnämnden .................................................. 10 

§ 178 Dnr 2019/000156 101 12 
Nämndernas återredovisning till fullmäktige ...................................................... 12 

§ 179 Dnr 2019/000025 101 13 
Information från revisorerna till fullmäktige ........................................................ 13 

§ 180 Dnr 2019/000579 042 14 
Budgetuppföljning per den 30 september år 2019 ............................................. 14 

§ 181 Dnr 2019/000549 047 16 
Skattesats för år 2020 ....................................................................................... 16 

§ 182 Dnr 2019/000582 206 17 
Taxor och avgifter för kommunens nämnder år 2020 ........................................ 17 

§ 183 Dnr 2019/000574 346 18 
Taxa för Vatten och Avlopp år 2020 .................................................................. 18 

§ 184 Dnr 2019/000575 450 19 
Taxa för Renhållning år 2020 ............................................................................ 19 

§ 185 Dnr 2018/000499 253 20 
Markanvisning Kiosken 1, Carlström Project Aktiebolag .................................... 20 

§ 186 Dnr 2019/000445 311 22 
Förbud mot tillfällig affischering Åbroviadukten ................................................. 22 

§ 187 Dnr 2018/000298 109 23 
Motion - förbättra dialogen med företagarna ..................................................... 23 

§ 188 Dnr 2019/000601 102 26 
Entledigande av Johanna Cederstrand (V) från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden ................................................................................. 26 

§ 189 Dnr 2019/000562 111 27 
Val av ny ersättare från vänsterpartiet i miljö- och byggnadsnämnden .............. 27 

§ 190 Dnr 2019/000602 109 28 
Interpellation till majoriteten angående synen på arbetstagarens 
arbetsmiljö ........................................................................................................ 28 

§ 191 Dnr 2019/000608 109 29 
Motion om språkkrav inom äldreomsorgen ........................................................ 29 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 4(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 192 Dnr 2019/000611 109 30 
Motion - Fri tid inom hemtjänsten ...................................................................... 30 

§ 193 Dnr 2019/000612 109 31 
Motion - Stadsnära odling i Vimmerby kommun ................................................ 31 

§ 194 Dnr 2019/000613 109 32 
Motion om utökad kontroll av belastningsregister .............................................. 32 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 5(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 § 173 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Kent Skaate (C) och Mats Genfors (S) att jämte 

ordföranden justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 174 Dnr 2019/000018 101 

Meddelanden till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 

E-post från Stefan Fuchs, helasverigesjarnvag@gmail.com, den 3 november 

2019 23:05, "Till Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges samtliga 

medlemmar." 

 

___________________ 
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§ 175 Dnr 2019/000022 101 

Ledamöternas frågestund i fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger ledamöternas frågestund till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Peter Fjällgård (V) frågar: "Hur går arbetet med barnomsorg på obekväm 

tid? I en tid där konkurrensen om personal och kompetens är hårdare an 

någonsin. Och SKL med flera beskriver framtidens större problem att 

rekrytera personal till välfärdsyrken står Vimmerby kommuns anställda 

fortfarande utan möjlighet till barnomsorg på obekväm tid." 

Peter Karlsson (C) svarar att kommunen inte har möjlighet att införa 

nattbarnomsorg innan byggnationen av ny förskola. Det finns inte lokaler, 

och det finns inte utrymme för de relativt omfattande kostnaderna i 

förhållande till budgetprognosen. 

Peter Fjällgård (V) replikerar att om kommunen inte kan erbjuda 

barnomsorg efter kl 19 fram till 22.30 samt lördag och söndag, vad händer 

då med strategin Heltid som norm? Vad säger vi till föräldrar som arbetar t 

ex inom omsorgen och industrin till kl 22? Peter Fjällgård tror inte problemet 

löser sig bara genom att bygga en ny skola. Det kommer att kräva 

förhandlingar, stora förändringar i organisationen kräver mycket. 

Vänsterpartiet anser att vi har nya lokaler, i befintliga förskolor. 

Peter Karlsson (C) svarar att vi inte kan anordna nattbarnomsorg i 

befintliga lokaler, det behöver vara lokaler anpassade för vila. 

 

Anneli Jakobsson (SD) frågar: "Allt fler kommuner i Sverige webbsänder 

sina kommunfullmäktigemöten, dock inte Vimmerby. Kommer ni att göra 

detta och i så fall när?" 

Niklas Gustafsson (M) svarar att inget sådant är aktuellt just nu. Kostnaden 

för webbsändningar är hög, och inga medel finns avsatta. Det finns två 

medier idag.  
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Beslutsunderlag 

Fråga om barnomsorg på obekväm tid, Vimmerby 2019-11-17. 

Fråga till 1:e vice ordförande Niklas Gustafsson, Vimmerby 21 nov 2019.  

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 9(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 176 Dnr 2019/000023 101 

Allmänhetens frågestund i fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger allmänhetens frågestund till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Ingvar Edlund säger att rapporter kommer dagligen om klimatkrisen, och 

menar att vi behöver nå målet att minska koldioxidutsläppen med 16 % per 

år. Ingvar frågar: När ska kommunen börja arbetet med att ta fram en 

koldioxidbudget?  

 

Niklas Gustafsson (M) svarar: Vimmerby kommun strävar mot att klara det 

högt ställda målet 16 % per år. Kommunen har fasat ut nästan all 

oljeeldning, kraftvärmeverket hanterar flis och förnybart bränsle. 

Kommunen utvecklar hållbart drivmedel för bilar. Ändå återstår ett 

omfattande arbete för att klara kommunmålen. 

 

Ingvar Edlund säger att han vet att kommunen har en en koldioxidbudget 

på gång, men när kommer ni igång med den? 

 

Niklas Gustafsson (M) säger att han idag inte kan svara på när kommunen 

kan börja med koldioxidbudgeten.  

 

___________________ 
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§ 177 Dnr 2019/000580 101 

Presentation av Miljö- och byggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen om miljö- och byggnadsnämnden 

till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby och Hultsfreds kommuner har haft en gemensam miljö- och 

byggnadsnämnd sedan 2014-04-01. Ordförande Niklas Gustafsson (M) och 

vice ordförande Lennart Davidsson (KD) har bjudits in till fullmäktiges 

novembersammanträden i de båda kommunerna, och berättar om hur det är 

att ha uppdrag i en gemensam nämnd. 

 

Nämnden består av tio ledamöter, fem från Vimmerby och fem från 

Hultsfred. Ordföranden har utslagsröst. Ordförandeskapet växlar, de byter 

ordförande varje år. Kommunerna turas om att arrangera nämndsmötena.  

 

Hultsfred är värdkommun, det innebär att alla medarbetare är anställda av 

Hultsfreds kommun.  

 

Nämndens ansvarsområden är fysisk planering, mätnings- och kartverksam-

het, bygglov, miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll samt att ge 

stöd i kommunernas hållbarhetsarbete. 

 

Niklas Gustafsson (M) och Lennart Davidsson (KD) ger en bild av det 

ekonomiska läget. De berättar att en gemensam nämnd och förvaltning har 

gjort det lättare att rekrytera personal och lett till ekonomiska stordrifts-

fördelar. Därutöver erfar de större utvecklingsmöjligheter, och de kan ha 

längre öppettider. Det är inte alltid lätt att besluta i en annan kommuns 

ärenden, men de har ett gott samarbete och söker samförståndslösningar. Det 

har hittills inte hänt att ordförandes utslagsröst har behövt avgöra en fråga. 
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Beslutsunderlag 

Power Point, Miljö- och byggnadsnämnd Hultsfred Vimmerby, Id 68729 

 

___________________ 
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§ 178 Dnr 2019/000156 101 

Nämndernas återredovisning till fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger återredovisningen från kommunstyrelse-

förvaltningens Samhällsbyggnadsavdelning till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Ola Gustafsson (KD), ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet, återredovisar 

enligt KL 6:5 till fullmäktige hur kommunstyrelseförvaltningens Samhälls-

byggnadsavdelning har fullgjort sina uppdrag samt redovisar viktiga frågor 

för verksamheten.  

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnad 2019-11-25 

 

___________________ 
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§ 179 Dnr 2019/000025 101 

Information från revisorerna till fullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har ingen information att delge fullmäktige vid 

dagens sammanträde.  

 

___________________ 
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§ 180 Dnr 2019/000579 042 

Budgetuppföljning per den 30 september år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande budgetuppföljning med 

helårsprognos avseende perioden januari t o m september 2019.  

 

Sammanfattning 

I budgetuppföljningen per den 30 september prognosticeras ett resultat för 

helåret 2019 på +10,1 miljoner kronor. Budget för året är +19,2 miljoner 

kronor, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på totalt 9,1 miljoner 

kronor.  

 

Av tjänsteskrivelsen framgår att nämndernas prognoser uppgår till minus 

23,4 miljoner kronor och finansförvaltningens prognos är positivt med 14,4 

miljoner kronor.  

+3,6 mnkr Kommunstyrelsen 

-16,8 mnkr Socialnämnden 

-11,0 mnkr Barn- och utbildningsnämnden 

+/- 0 mnkr Miljö- och byggnadsnämnden 

+/- 0 mnkr Revision 

+0,4 mnkr Överförmyndare 

+0,2 mnkr Valnämnden 

Under årets första nio månader har investeringar skett med 36,3 miljoner 

kronor. Prognosen för hela året är 78,2 miljoner kronor.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-11-12 KS § 348 

Tjänsteskrivelse 2019-11-07, Budgetuppföljning per sista september 2019 

Vimmerby kommun 

Budgetuppföljning september 2019, Id 68705 
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Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 181 Dnr 2019/000549 047 

Skattesats för år 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2020 till 22,36 kronor 

per skattekrona.  

 

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har tagit fram förslag till skattesats år 2020, förslaget 

innebär att skattesatsen ligger kvar på samma nivå som år 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-29 KS § 326 

Fastställande av skattesats 2020, 2019-10-16, Id 68314 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 182 Dnr 2019/000582 206 

Taxor och avgifter för kommunens nämnder år 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för år 2020 i enlighet med 

förslaget.  

 

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har tagit fram förslag till taxor och avgifter för 

kommunens nämnder år 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-11-12 KS § 352 

Tjänsteskrivelse 2019-11-07, Taxor och avgifter 2020 

Taxor och avgifter 2020, Id 68665 

 

Beslutet skickas till 

Kommunens nämnder och utskott 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 183 Dnr 2019/000574 346 

Taxa för Vatten och Avlopp år 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar taxor för vatten och avlopp år 2020 i enlighet 

med förslaget.  

 

Sammanfattning 

Kommunens helägda bolag Vimmerby Energi & Miljö AB har tagit fram 

förslag till taxa för vatten och avlopp år 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-11-12 KS § 350 

Styrelseprotokoll Vimmerby Energi & Miljö AB 23 okt 2019, §§ 88-90, § 92 

Tjänsteskrivelse VEMAB 2019-10-14, VA-taxa Vimmerby kommun 2020 

VEMAB, VA-taxa för Vimmerby kommun, fr.o.m. 2020-01-01, Id 68590 

 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 184 Dnr 2019/000575 450 

Taxa för Renhållning år 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar Renhållningstaxa år 2020 i enlighet med 

förslaget.  

 

Sammanfattning 

Kommunens helägda bolag Vimmerby Energi & Miljö AB har tagit fram 

förslag till renhållningstaxa år 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-11-12 KS § 351 

Styrelseprotokoll Vimmerby Energi & Miljö AB, 23 oktober 2019, §§ 88-91 

VEMAB Tjänsteskrivelse 2019-10-28, Renhållningstaxa för Vimmerby 

kommun 2020 

Renhållningstaxa i Vimmerby kommun 2020, Id 68595 

 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 185 Dnr 2018/000499 253 

Markanvisning Kiosken 1, Carlström Project Aktiebolag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner markanvisningen mellan Vimmerby 

kommun och Carlström Project Aktiebolag avseende fastigheten Kiosken 1.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2019-09-30 § 134 detaljplan för Kiosken 1. 

Kommunstyrelsen gav 2018-10-30 § 248 Samhällsbyggnadsavdelningen i 

uppdrag att ta fram ett markanvisningsavtal avseende Kiosken 1.  

 

Av Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse framgår att aktuell 

exploatör är Carlström Project Aktiebolag, och markanvisningsområdet är 

fastigheten Kiosken 1, utökat med ett markområde av Vimmerby 3:3, 

Centrum i Vimmerby kommun, som totalt kommer att omfatta cirka 2 400 

kvadratmeter. 

 

Avsikten är att kommunen och exploatören tillsammans verkar för att 

markanvisningsområdet planläggs för ny bebyggelse om en större byggnad 

med två sammanhängande huskroppar.  

 

Samhällsbyggnadschef Andreas Horste föredrar ärendet.  

Huskropp 1 karaktäriseras som trygghetsboende. Byggnaden avses inrymma 

totalt 35 hyresrätter. 

Huskropp 2 karaktäriseras utefter två möjliga scenarion, antingen som 

bostadsrättsförening med totalt 12 bostadsrätter, eller som trygghetsboende 

med 25 hyresrätter. 

 

Syftet med markanvisningen är att exploatören ska ha en ensamrätt att 

förvärva markanvisningsområdet inom två år. Om givna villkor i avtalet 

uppfylls är avsikten att köpeavtal senare upprättas.  
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Deltagande i debatten 

Christina Sorsa 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-29 KS § 327 

Protokollsutdrag 2019-10-15 SBU § 101 

Tjänsteskrivelse 2019-10-09, Markanvisning fastigheten Kiosken 1, 

Carlström Project Aktiebolag 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 22(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 186 Dnr 2019/000445 311 

Förbud mot tillfällig affischering Åbroviadukten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige förbjuder tillfällig affischering på det område vid 

Åbrorondellen som anges i karta, Id 67405, under perioden 2020-01-01 till 

och med 2021-01-01.  

 

Sammanfattning 

Av Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse framgår att arbeten 

genomförs för att göra infarten till Vimmerby vid Åbro mer attraktiv. Det 

sker Som en del i arbetet med gestaltningsprogrammet ”Vackra Vimmerby”. 

Bland annat anläggs där en blomsteräng. Tillfällig affischering är enligt 

kommunens skyltpolicy tillåten på området. Avdelningen föreslår 

kommunfullmäktige att förbjuda tillfällig affischering där till dess 

blomsterängen har etablerat sig.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-29 KS § 328 

Protokollsutdrag 2019-10-15 SBU § 99 

Förbud Åbroviadukten - karta, augusti 2019, Id 67405 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 23(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 187 Dnr 2018/000298 109 

Motion - förbättra dialogen med företagarna 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser förslaget att uppmana kommunstyrelsen att införa 

regelbundna företagsbesök i anslutning till sammanträdena som besvarat. 

 

Kommunfullmäktige avslår förslaget att införa tjänstegarantier i alla 

nämnder och styrelser.  

 

Reservationer 

Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD, Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson (KD) 

föreslår i sin motion Förbättra dialogen med företagarna kommunfullmäktige 

att uppmana kommunstyrelsen att införa regelbundna företagsbesök i 

anslutning till sammanträdena, samt att införa tjänstegarantier i alla nämnder 

och styrelser. 

 

Motionärerna skriver att det är i det privata företagandet som resurserna till 

välfärden skapas, och att politikers och tjänstemäns attityd till företagande är 

en svag punkt. De menar att kommunstyrelsen genom studiebesök på företag 

skulle få en ökad förståelse och bli mer lyhörda för företagarnas villkor och 

visioner. Motionärerna skriver vidare att tjänstegarantier förtydligar 

kommunens uppdrag gentemot befolkning och företag. En följd av förslagen 

kan bli att kommunen förenklar reglerna omkring företagandet och lotsar 

företagen rätt, menar de. 

 

Motionen remitterades till Utvecklingsavdelningen, som skickade den på 

remiss. Yttrandena redovisas i tjänsteskrivelsen, där kommunfullmäktige 

föreslås avslå motionen, på grund av att regelbundna företagsbesök numera 

genomförs, och att nämnderna och styrelserna har en tillfredsställande 

garanti i sina tjänster via kontroll- och kvalitetssystem.  



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 24(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till den andra att-satsen. 

Niklas Gustafsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Helen Nilsson (S) yrkar avslag på motionen 

Lars Johansson (V) yrkar avslag på motionen. 

 

Deltagande i debatten 
Eva Berglund (S)  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att tre förslag föreligger. Det finns kommunstyrelsens 

förslag, och under debatten har framkommit förslag från Ola Gustafsson 

(KD) att anse första att-satsen besvarad men bifalla den andra att-satsen, och 

så finns förslag från Helen Nilsson (S) att avslå motionen i sin helhet. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att fullmäktige 

beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs och fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ordföranden ställer Ola Gustafssons (KD) förslag mot Helen Nilssons (S) 

förslag. Den som röstar Ja röstar för Olas förslag, och den som röstar Nej 

röstar för Helens förslag. 

 

Omröstningsresultat 
Omröstningen får resultatet 17 Ja-röster, 18 Nej-röster och 14 som Avstår. 

Ordföranden finner att Helen Nilssons (S) förslag blir huvudförslag vid 

huvudvoteringen. 

 

Beslutsgång 
Fullmäktige fastställer denna beslutsgång: Den som röstar Ja stöder 

kommunstyrelsens förslag, den som röstar Nej stöder Helen Nilssons (S) 

förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 30 Ja-röster, 18 Nej-röster och 1 som Avstår. 

Ordföranden konstaterar att därmed har kommunstyrelsens förslag vunnit 

bifall.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-29 KS § 331 

Tjänsteskrivelse 2019-04-01, Motion – Förbättra dialogen med företagarna 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 25(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Motion - Förbättra dialogen med företagarna, 2018-05-28 

 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård 

Torbjörn Sandberg 

Ola Gustafsson 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 26(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 188 Dnr 2019/000601 102 

Entledigande av Johanna Cederstrand (V) från 
uppdraget som ersättare i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Johanna Cederstrand (V) från uppdraget som 

ersättare i socialnämnden. 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till Vänsterpartiet för beredning.  

 

Sammanfattning 

Johanna Cederstrand (V) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 

socialnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Brev från Johanna Cederstrand, inkommet 2019-11-18.  

 

Beslutet skickas till 

Johanna Cederstrand 

Pia Young 

Socialnämnden 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen  

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 27(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 189 Dnr 2019/000562 111 

Val av ny ersättare från Vänsterpartiet i miljö- och 
byggnadsnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Peter Lingeteg (V) till ny ersättare i Miljö- och 

byggnadsnämnden.  

 

Sammanfattning 

Hanna Stefansson (V) har tidigare avsagt sig från sitt uppdrag som ersättare i 

miljö- och byggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige entledigade 2019-10-21 Hanna Stefansson (V) från 

uppdraget, och överlämnade ärendet till valberedningen för beredning. 

Valberedningen har nu tagit fram förslag till beslut.  

 

Beslutsunderlag 

E-post från Lars Johansson den 18 november 2019 20:04, "Valberedning, 

nominering MoB" 

Protokollsutdrag 2019-10-21 KF § 159 

Brev från Hanna Stefansson, inkommet 2019-10-21 

 

Beslutet skickas till 

Peter Lingeteg 

Miljö- och byggnadsnämnden 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen  

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 28(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 190 Dnr 2019/000602 109 

Interpellation till majoriteten angående synen på 
arbetstagarens arbetsmiljö 

Kommunfullmäktiges beslut 

Peter Fjällgård (V) återkommer med riktad interpellation till nästa 

fullmäktigesammanträde.  

 

Sammanfattning 

Peter Fjällgård (V) ställer en interpellation till majoriteten angående synen 

på arbetstagarens arbetsmiljö.  

 

Diskussion mynnar ut i att interpellationen bör riktas till en person.  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation, Vimmerby 2019-11-17, Fråga till majoriteten angående synen 

på arbetstagarens arbetsmiljö.  

 

Beslutet skickas till 

Peter Fjällgård 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 29(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 191 Dnr 2019/000608 109 

Motion om språkkrav inom äldreomsorgen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) skriver i sin Motion om språkkrav att många av 

kommunens nyanlända som arbetar inom äldreomsorgen gör en stor insats 

men behärskar inte svenska i tal och skrift. Brukare behöver en bra 

kommunikation, och personalen behöver förstå brukarens behov. Anneli 

skriver vidare att arbetsmiljön bör påverkas av om kommunikationen inte 

fungerar.  

 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår att kommunen följer socialstyrelsens 

rekommendationer, som är svenska som andraspråk på gymnasienivå, för att 

komma ifråga för anställning. Hon föreslår även att kommunen utreder de 

resursmässiga förutsättningarna för att ge de nyanlända med bristande 

språkkunskaper en utbildning som motsvarar socialstyrelsens 

rekommendation.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om språkkrav, Vimmerby 21/11-2019 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 30(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 192 Dnr 2019/000611 109 

Motion - Fri tid inom hemtjänsten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till socialnämnden för beredning.  

 

Sammanfattning 

Jacob Kant (V) föreslår i sin motion Fri tid inom hemtjänsten att Vimmerby 

kommun utreder Västerviks sätt att arbeta med Fri tid utifrån de förutsätt-

ningar som gäller i vår kommun och sedan anammar arbetssättet "Fri Tid" 

anpassat efter våra förhållanden. 

 

Jacob Kant (V) förklarar att Fri tid innebär att hjälp till brukare i bistånds-

bedömningen inte beräknas i minuter, utan att personalgrupper planerar 

arbetet efter behov. Han menar att systemet är mer kostnadseffektivt och ger 

mer kvalitet.  

 

Utöver det uppstår följande goda effekter, menar Jacob Kant (V): Det sparar 

pengar för brukarna, personalen får mer tid till brukarna, biståndshand-

läggarna får mer tid till uppföljningar, det blir mindre administration och 

detaljstyrning, det uppstår mer tillit mellan yrkesgrupper, arbetsglädjen ökar, 

stressen minskar, personalen får större inflytande över planering och 

utförande, och minst 95 % av brukarna är nöjda.  

 

Beslutsunderlag 

Motion 2019-11-17, Fri tid inom hemtjänsten 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

 

___________________ 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 31(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 193 Dnr 2019/000612 109 

Motion - Stadsnära odling i Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Sammanfattning 

Jacob Kant (V) föreslår i sin motion Stadsnära odling i Vimmerby kommun 

att kommunen utreder möjligheter och planerar för att införa ett projekt kring 

stadsnära odling med start så snart som möjligt.  

 

Jacob menar att Stadsnära odling kan vara en viktig del i ett långsiktigt 

arbete för en hållbar utveckling, och skriver att ett liknande projekt i 

Göteborgs stad syftar till biologisk mångfald, rekreation, sociala mötes-

platser, trygghet, medvetna konsumenter, arbetstillfällen och närproducerad 

mat framställd genom ekologiska principer. 

 

Projektdelen Bostadsnära odling innebär att privatpersoner tillgängliggör 

mark för intresserade odlare.  

 

Projektdelen Stadsbruk innebär att kommunen ställer iordning och arrenderar 

ut mark till intresserade. Syftet är att utveckla kommersiella odlingar, och 

tanken är att arrendatorerna på sikt får köpa loss odlingsmarken. 

 

Jacob Kant (V) menar att stor ekonomisk och ekologisk nytta skapas för 

kommunen genom projektet, samtidigt som arbetstillfällen kan skapas.  

 

Beslutsunderlag 

Motion 2019-11-17, Stadsnära odling i Vimmerby kommun 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

___________________ 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 32(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 194 Dnr 2019/000613 109 

Motion om utökad kontroll av belastningsregister 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

Sammanfattning 

Vänsterpartisterna Pia Young, Lars Johansson, Peter Fjällgård, Jacob Kant 

och Johanna H Cederstrand föreslår i sin motion Utökad kontroll av 

belastningsregister att Vimmerby kommun säkerställer att de som sköter 

transport till och från skola, vård och andra verksamheter ska uppvisa utdrag 

från polisens belastningsregister, och anlitas för dessa uppdrag utifrån 

samma kriterier som gäller för anställning i exempelvis skola eller omsorg. 

 

Motionärerna skriver att utdrag ur belastningsregistret är ett bra system för 

att säkerställa den arbetssökandes lämplighet och skapa en trygg miljö för 

brukarna av skolskjuts och färdtjänst. De menar att barn, gamla, sjuka och 

människor med funktionsvariation kan vara extra utsatta. Förslaget syftar till 

att skapa en säkrare och tryggare tillvaro för dessa grupper.  

 

Beslutsunderlag 

Motion 2019-11-18, Utökad kontroll av belastningsregister 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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