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 § 101 Dnr 2018/000007  Kod 000 

Val av protokolljusterare 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Marie Nicholson (M) och Annika 

Fundin (MP) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

Tid och plats för justering är: 25 juni 2018, kl 13.00, administrativa 

avdelningen, Stadshuset.  

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved 

 

___________________ 
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§ 102 Dnr 2018/000005  Kod 000 

Meddelanden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande meddelande till 

handlingarna:  

 

-Länsstyrelsen övertar polisens djuruppgifter 

 

-Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Anders Fransson (L). Ny ersättare 

är Lars Karlsson (L) 

 

-Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Erik Helin (L). Ny ersättare är Jan 

Karlsson (L) 

 

Beslutsunderlag 

Beslut om att länsstyrelsen tar över polisen djuruppgifter 

Beslut från länsstyrelsens i Kalmar län om ny ersättare efter Anders 

Fransson (L) 

Beslut från länsstyrelsens i Kalmar län om ny ersättare efter Erik Helin (L)  

 

___________________ 
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§ 103 Dnr 2018/000235  Kod 109 

Interpellation till kommunalrådet Tomas Peterson (M) 
om tiggeri i Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen läggs till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellation inlämnad av Anneli 

Jakobsson (SD) angående tiggeri i Vimmerby kommun. 

 

Interpellationen innehåller flera punkter som riktar sig till olika nämnder, 

men punkterna 1, 2, 5 och 6 riktar sig till kommunstyrelsen.  

 

Av interpellationen framgår: Under det senaste året har tiggeriet ökat i 

Sverige och Vimmerby är inget undantag. Rapporter från Rikspolisstyrelsen 

visar på att stora delar av tiggeriverksamheten är organiserad och att utsatt 

människor utnyttjas av kriminella ligor. För bara några månader sedan 

uppdagades en stor organiserad brottlighetshärva där Hultsfred var 

inblandad. Efter denna händelse har tiggeriet upphört i Hultsfred. Även i 

Vimmerby kan det finnas kriminella ligor.  

 

Enligt ordningsföreskrifterna 12 § så krävs polismyndighetens tillstånd för 

insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i 

en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 

Polismyndighetens tillstånd krävs inte när pengar samlas in till 

hjälporganisationer eller i samband med framförande av gatumusik. 

 

Frågor till kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M): 

 

1. Varför vidtas inga åtgärder för att de kommunala ordningsföreskrifterna 

efterlevs? 

 

2. Vem är högst ansvarig för att våra lokala ordningsföreskrifter efterföljs? 
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5. Om regeringen fastslår att det är upp till kommunerna att införa lokala 

förbud mot tiggeri, kommer ni att införa detta? 

 

6. Hur ställer ni er mot ett nationellt förbud? 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till Tomas 

Peterson (M) vad gäller punkterna 1, 2, 5 och 6 och att svar lämnas vid 

nästkommande sammanträde. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellationssvar från Tomas Peterson 

(M).  

 

Deltagande i interpellationsdebatt 

Tomas Peterson (M) 

Anneli Jakobsson (SD) 

Peter Högberg (S) 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 60822 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, KF § 83 

Interpellationssvar från Tomas Peterson (M), Id 61732 

 

___________________ 
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§ 104 Dnr 2018/000056  Kod 101 

Allmänhetens frågestund i fullmäktige 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågestunden till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Allmänheten bereds under detta tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges 

ledamöter. Rätt att delta vid allmänhetens frågestund tillkommer den som är 

medlem i kommunen i enlighet med 1 kap 5 § kommunallagen.  

 

Vid dagens sammanträde ställs inga frågor från medborgare.  

 

___________________ 
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§ 105 Dnr 2018/000054  Kod 101 

Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågestunden till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall ledamöternas frågestund finnas med 

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

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

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

skriftlig eller försedd med någon förklaring. 

 

Vid dagens sammanträde ställs följande frågor: 

 

Anneli Jakobsson (SD) frågar Eva Berglund (S) om EU-migranterna som 

tigger har rätt till försörjningsstöd och om deras eventuella barn har rätt att 

gå i skolan? Eva Berglund (S) svarar att det finns ett regelverk kring vilket 

stöd EU-migranter kan få och att det följs. Lis-Astrid Andersson (S) säger att 

det inte finns någon skyldighet att erbjuda skolgång. 

 

Anneli Jakobsson (SD) frågar Helen Nilsson (S) om varför det finns 

obesvarade motioner från år 2015 när motioner enligt kommunallagen bör 

beredas inom ett år? Helen Nilsson (S) svara att det beror på att viktiga 

motioner har prioriterats framför andra och att det därför släpar i hanteringen 

av motioner. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) frågar om ärendet om att bygga om ny förskola 

inte borde tas i fullmäktige då det är en principiell fråga? Tomas Peterson 

(M) menar att frågan om finansiering av byggnationen av förskolan kommer 

att tas av fullmäktige, men att frågan om placering mer är en praktisk fråga.  
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Beslutsunderlag 

Fråga från Anneli Jakobsson (SD) Id 61747 

Fråga från Anneli Jakobsson (SD) Id 61748 

 

___________________ 
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§ 106 Dnr 2018/000055  Kod 007 

Information från revisorerna till fullmäktige 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid varje sammanträde ska kommunens revisorer lämna aktuell information 

från revisorerna.  

 

Vid dagens sammanträde lämnas information av revisor Ulf Svensson istället 

i samband med ärendet om årsredovisning och ansvarsfrihet för 

kommunalförbundet ITSAM.  

 

___________________ 
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§ 107 Dnr 2018/000264  Kod 040 

Finansrapport 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger finansrapport för Vimmerby kommun 

per 2018-04-30 för information. Finansrapporten har behandlats av 

kommunstyrelsen 2018-06-05. 

 

Ekonomichef Mattias Karlsson deltar och informerar om ärendet. Mattias 

Karlsson vill att det uppmärksammas att kommunen medvetet gör ett avsteg 

från Vimmerby kommuns finanspolicy p g a av amortering, minusränta samt 

samordning inom koncernen. Totalt sett har risken minskat p g a 

amorteringen.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ta informationen till handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 

Finansrapport för Vimmerby kommun per 2018-04-30, Id 61009 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, KS § 143 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 108 Dnr 2018/000243  Kod 042 

Ekonomiuppföljning 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta föreliggande budgetuppföljning för april månad 2018 med prognos på 

helår.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun gör sex stycken uppföljningar per år, exklusive 

årsbokslutet, med prognos på helår. Årets andra uppföljning med prognos på 

helår prognostiserar ett resultat på 12,8 miljoner kronor. Det budgeterade 

resultatet för 2018 är 18,1 miljoner kronor, vilket innebär en negativ 

budgetavvikelse på 5,3 miljoner kronor. Prognosen för resultatet visar högre 

skatter och generella statsbidrag än budgeterat. Finansnettot bedöms bli 

högre än budgeterat. Utöver detta så bedöms ökade barnantal på förskolan 

och grundskolan generera avvikelser gentemot budget. Utöver detta bedöms 

den interkommunala ersättningen inom gymnasiet bedöms bli högre än 

budget, samt att funktionshindersidan och äldreomsorgen prognostiseras 

avvika gentemot budget.  

 

Under årets första fyra månader har investeringar skett med 4,8 miljoner 

kronor.  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde deltog ekonomichef Mattias Karlsson, 

ekonom Mamica Timotijevic och lönesamordnare Niklas Gustafsson. Niklas 

Gustafsson redogjorde för sjukfrånvaron i Vimmerby kommun. 

 

Vid dagens sammanträde deltar ekonomichef Mattias Karlsson som redogör 

för ärendet. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

budgetuppföljning för april månad 2018 med prognos på helår. 
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Beslutsunderlag 

Ekonomiuppföljning för hela kommunen per 2018-04-30, Id 61393 

Tjänsteskrivelse från Mamica Timotijevic, Id 61399 

Statistik från HR-avdelningen om sjukfrånvaro mm, Id 61552 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

HR-avdelningen 

 

___________________ 
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§ 109 Dnr 2018/000157  Kod 041 

Begäran om utökad budgetram för ökat elevantal i 
grundskolan F-9 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att år 

2018 tilldela barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på 1,5 mnkr 

och att finansiering sker genom skatter och statsbidrag (bättre prognos än 

tidigare).  

 

Reservationer 

Ledamöterna från centerpartiet, kristdemokraterna, sverigedemokraterna, 

miljöpartiet och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Peter Karlssons (C) förslag.  

 

Sammanfattning 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en 

nettobudget på 139,1 mnkr under 2017 och redovisar ett nettounderskott på 

11,3 mnkr vid årets slut. Det är fler elever i verksamheten, både nyanlända 

och folkbok-förda. Statsbidrag täcker upp de nyanländas del men inte 

övrigas. Antalet elever med behov av extra stöd växer och stora delar av 

underskottet 2017 beror på ökade kostnader för elevassistenter (-7,0 mnkr). 

 

Elevtalen för läsåret 2016/2017 var 1628 elever. Elevantalet har under 

läsåret 2017/2018 förändrats från att i september 2017 vara 1671 elever i 

grundskolan, är det 1696 elever i januari 2018. Vid en ny beräkning för 

läsåret 2018/2019 med nya elevtalen inlagda är antalet elever 1730, det vill 

säga en ökning på två läsår med över 100 elever. 

 

När förvaltningen beräknar budget 2018 summeras elevtalen för två läsår 

2017/2018 och 2018/2019 och summan delas med två. För 2018 är snittet 

1701 elever.  
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Budgeten erhålls för kalenderåret 2018 som för skolans del innebär 

vårtermin 2018 och hösttermin 2018, det vill säga två halva läsår. Om man 

behåller samma resurstilldelning som de senaste åren fattas det 5 tjänster. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att inte kunna minska på resurserna till år 7-

9 varför förslag enligt alternativ 2 innebär att minska resurstilldelningen för 

år Fk-6 med 0,4 tjänster per 100 elever. Det motsvarar 5 tjänster färre. Det 

innebär att klasserna i Fk-6 blir större och att möjligheten till klassdelningar 

minskar. Det är de stora enheterna som får de största neddragningarna. 

Skollagen säger att alla elever oavsett behov ska ges möjlighet att klara 

målen, den möjligheten minskar med minskade resurser. Statsbidraget för 

lågstadiesatsningen på 2,7 mnkr kan inte sökas. 

 

Vid fullmäktiges sammanträde förelåg kommunstyrelsens förslag och barn- 

och utbildningsnämndens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutade med ändring av kommunstyrelsens förslag att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen: Nyligen och 

efter begäran om tilläggsanslag har en genomlysning av barn- och 

utbildningsnämnden presenterats. Kommunstyrelsen har uppdragit till barn- 

och utbildningsnämnden att ta fram en handlingsplan. Vi vill inte föregripa 

planen med beslut i detta ärende utan avvakta planen. 

 

Arbetsutskottet beslutade att ärendet behandlas på kommunstyrelsens 

sammanträde den 5 juni 2018. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att år 2018 tilldela 

barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på 1,5 mnkr och att 

finansiering sker genom skatter och statsbidrag (bättre prognos än tidigare). 

 

 
Yrkanden 
Tomas Peterson (M) och Helen Nilsson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar att år 2018 

tilldela barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på 1,5 mnkr och att 

finansiering sker genom skatter och statsbidrag (bättre prognos än tidigare). 
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Peter Karlsson (C) yrkar med instämmande av Lars Johansson (V) Ola 

Gustafsson (KD) Annika Fundin (MP), Anneli Jakobsson (SD) och Erik 

Paulsson (C) att kommunfullmäktige beslutar anslå 2,5 miljoner extra till 

BUN:s rambudget för 2018 för att möta upp befintliga behov inom 

nämndens verksamhetsområde. Finansiering sker genom 1,7 mkr från skatter 

och statsbidrag och 0,8 mkr tas från oförutsedda medel. 

 

 

Deltagande i debatt 
Peter Karlsson (C) 

Tomas Peterson (M) 

Lars Johansson (V) 

Helen Nilsson (S) 

Ola Gustafsson (KD) 

Annika Fundin (MP) 

Pia Young (V) 

Anneli Jakobsson (SD) 

Eva Berglund (S) 

Erik Paulsson (C)  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, Peter Karlssons (C) förslag och 

kommunstyrelsens förslag. Han ställer dem mot varandra och finner att 

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja 

 

Den som bifaller Peter Karlssons (C) förslag röstar nej. 

 

Omröstningen får resultatet 20 ja-röster, 17 nej-röster och 4 som avstår. 

 

Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-21 § 24 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 88 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10, KS § 102 
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Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, KF § 73 

Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, KSAU § 137 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, KS § 145 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

     Bilaga 

___________________ 
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§ 110 Dnr 2018/000076  Kod 041 

Budget 2019 - fördelning av driftramar år 2019 med plan 
2020 - 2022 samt förslag till investeringsram 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

 

• anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2019 med 

plan 2020 – 2022. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 

2018. 

 

• anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2019 

samt total driftbudget till 952,7 miljoner kronor. 

 

Fördelningen i mnkr är; 

Kommunstyrelsen 231,5 

Barn- och utbildningsnämnden 334,4  

Socialnämnden 358,5 

Miljö- och byggnadsnämnden 8,0 

Överförmyndaren 2,0 

Revision 0,8 

Valnämnden 0,7 

Pensioner 22,2 

Kalkylerade kapitalkostnader 43,0 

Avskrivningar 32,8 

Oförutsedda medel 4,9 

 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2018 som 

även påverkar 2019, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader, 

internhyror, löner och omföringar 

 

• anta förslag på total finansiering till 971,9 mnkr  

 

Fördelningen i mnkr är 

Skatter och statsbidrag 959,9 

Finansnetto 12,0 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 21(57) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

• anta förslag till investeringsram 2019 till 80 miljoner kronor 

 

• anta årets resultat till 19,2 miljoner kronor 

 

• anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 

 

o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 2 procent av 

skatter och generella statsbidrag 

o Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med minst 

motsvarigheten till skattehöjningen 2016, vilket för 2019 

motsvarar 16 miljoner kronor 

 

o Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar 

ska uppgå till 100 procent. 

  

 

• anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt 

fastställd tidplan återkomma med nämndsplaner med mål och verksamhet för 

år 2019, samt investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att 

sammanställa i ett samlat dokument.  

 

Reservationer 

Ledamöterna från centerpartiet, kristdemokraterna, sverigedemokraterna, 

miljöpartiet och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för sina respektive 

yrkanden. 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun redovisar för året 2017 ett överskott på 8 miljoner 

kronor. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till resultatbudget för 

2019 med plan 2020 – 2021. Förslaget är beräknat med en oförändrad 

skattesats. Beslut om slutlig nivå på skatten beslutas senast i 

kommunfullmäktige i november 2018.  

 

Prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive 

fastighetsavgift, utgår från SKL:s prognos i april 2018 och att invånarantalet 

uppgår till 15 728. Kostnaderna för planåren är uppräknade enligt SKL 

cirkulär 18:18. 
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Nämndernas driftramar 

Förslag till resultatbudget innebär en nettokostnadsnivå på 952,7 miljoner 

kronor år 2019, vilket motsvarar en ökning med 37,6 miljoner kronor 

jämförelsevis med 2018 års budget. 

 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål är ett resultat som uppgår till 

minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt förslag till 

resultatbudget för 2019 med plan för 2020– 2022 uppnås resultatmålet 2019 

men inte för planåren 2020 – 2022.  

 

Investeringsram 

I kalkylen för år 2019 uppgår ramen för investeringar till 80 miljoner kronor.  

 

Låneskuld 

Vimmerby kommuns låneskuld uppgick till 508,8 miljoner kronor 2017-12-

31. Via amorteringar ska låneskulden minskas med minst det belopp som 

motsvarade skattehöjningen år 2016.  

 

Det innebär följande: 

2019: 16 miljoner kronor 

2020: 17 miljoner kronor 

2021: 18 miljoner kronor 

 

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till fördelning av driftramar år 

2019 med plan 2020 – 2022 samt förslag till investeringsram 2019. 

Ekonomichef Mattias Karlsson redogör för ärendet. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

• anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2019 med 

plan 2020 – 2022. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 

2018. 

 

• anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2019 

samt total driftbudget till 952,7 miljoner kronor. 

 

Fördelningen i mnkr är; 

Kommunstyrelsen 231,5 

Barn- och utbildningsnämnden 334,4  
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Socialnämnden 358,5 

Miljö- och byggnadsnämnden 8,0 

Överförmyndaren 2,0 

Revision 0,8 

Valnämnden 0,7 

Pensioner 22,2 

Kalkylerade kapitalkostnader 43,0 

Avskrivningar 32,8 

Oförutsedda medel 4,9 

 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2018 som 

även påverkar 2019, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader, 

internhyror, löner och omföringar 

 

• anta förslag på total finansiering till 971,9 mnkr  

 

Fördelningen i mnkr är 

Skatter och statsbidrag 959,9 

Finansnetto 12,0 

 

 

• anta förslag till investeringsram 2019 till 80 miljoner kronor 

 

• anta årets resultat till 19,2 miljoner kronor 

 

• anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 

 

o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 2 procent av 

skatter och generella statsbidrag 

 

o Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med minst 

motsvarigheten till skattehöjningen 2016, vilket för 2019 motsvarar 16 

miljoner kronor 

 

o Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar 

ska uppgå till 100 procent.  

 

• anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt 

fastställd tidplan återkomma med nämndsplaner med mål och verksamhet för 

år 2019, samt investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att 

sammanställa i ett samlat dokument. 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 24(57) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Frågor 
Lars Johansson (V) 

 
Budgetanförande 
Helen Nilsson (S) 

Tomas Peterson (M) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Lars Johansson (V) 

Anneli Jakobsson (SD) 

Ola Gustafsson (KD) 

Annika Fundin (MP) 

 
Yrkanden 
Helen Nilsson (S) och Tomas Peterson (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar med instämmande av Ola Gustafsson 

(KD) i enlighet med sitt inlämnade förslag. 

 

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

enlighet med sitt inlämnade förslag. 

 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till sitt inlämnade förslag. 

 

 

Deltagande i debatt 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Lars Johansson (V) 

Ola Gustafsson (KD) 

Anneli Jakobsson (SD) 

Eva Berglund (S) 

Helen Nilsson (S) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Peter Högberg (S)  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att vad gäller punkt 1 finns två förslag, 

kommunstyrelsens förslag och gemensamt förslag från centerpartiet och 

kristdemokraterna. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag. 
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Ordföranden finner vad gäller punkt 2 finns, fyra förslag, kommunstyrelsens 

förslag, förslag från vänsterpartiet, gemensamt förslag från centerpartiet och 

kristdemokraterna och förslag från sverigedemokraterna. 

 

Ordföranden börjar med att ställa sverigedemokraternas förslag mot 

vänsterpartiets förslag och finner att fullmäktige bifaller vänsterpartiets 

förslag. Sedan ställer han det gemensamma förslaget från centerpartiet och 

kristdemokraterna mot vänsterpartiets förslag och finner att fullmäktige 

bifaller det gemensamma förslaget från centerpartiet och kristdemokraterna. 

Slutligen ställer han det gemensamma förslaget från centerpartiet och 

kristdemokraterna mot kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden finner vad gäller punkt 3 finns ett förslag. Ordföranden finner 

att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden finner att vad gäller punkt 4 finns två förslag, 

kommunstyrelsens förslag och förslaget från sverigedemokraterna. 

Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden finner att vad gäller punkt 5 finns två förslag, 

kommunstyrelsens förslag och förslaget från vänsterpartiet. Ordföranden 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden finner att vad gäller punkt 6:1 finns två förslag, 

kommunstyrelsens förslag och förslaget från vänsterpartiet. Ordföranden 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden finner vad gäller punkt 6:2 och 6:3 finns ett förslag. 

Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden finner vad gäller punkt 7 finns ett förslag. Ordföranden finner 

att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-05-22, KSAU § 136 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen, Mamica Timotijevic, Id 61209 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, KS § 146 

Yrkande från centerpartiet och kristdemokraterna Id 61730 
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Yrkande från vänsterpartiet, Id 61729 

Yrkande från sverigedemokraterna, Id 61750 

 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Ledningsgruppen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 111 Dnr 2018/000160  Kod 024 

Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda till 
mandatperioden 2019--2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och 

med tilläggsyrkande 

 

att anta arvodesnivåer enligt föreliggande förslag, 

 

att bifalla tillägget att miljö- och byggnadsnämndens förste från oppositionen 

ska ha 10 % av nämndens ordförande,  

 

att bifalla tillägget att det tas fram en arbetsbeskrivning av samtliga 

ordförandeposter i presidierna, 

 

att bifalla tillägget att övriga revisorer ska ha 50 % av ordföranden samt att 

samtliga revisorer ska ha sammanträdesarvode.   

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ledamöterna från centerpartiet, kristdemokraterna, miljöpartiet och 

vänsterpartiet reserverar sig till förmån för sina respektive yrkanden. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04 

 

att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av HR-

avdelningen ta fram förslag till bestämmelser om arvoden efter valet 2018. 

 

att arbetet med framtagande av bestämmelser av arvoden efter valet 2018 

sker efter att den politiska organisationen är fastställd. 
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Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29, KF § 9 att fastställa ny politisk 

organisation för mandatperioden 2019-2022. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-02-13 diskuteras arbetsutskottets och 

HR-avdelningens uppdrag kring bestämmelser av arvoden kopplat till den 

nya politiska organisationen. Monica Bergh, HR-chef och Anna Erlandsson 

Karlsson, administrativ chef deltog vid sammanträdet. Arbetsutskottet 

fattade inget beslut utan informationen lades till handlingarna.  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-05 deltog lönesamordnare 

Marie Björling och ekonom Ingunn Nilsen som redogör för den totala 

kostnaden för de förtroendevalda per nämnd. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-05 

 

att ha extra KSAU och KS för att hantera frågan om arvoden till 

förtroendevalda till mandatperioden 2019-2022 på fullmäktiges 

sammanträde 2018-06-18. 

 

att majoriteten lämnar över förslag till arvoden till oppositionen och till HR-

avdelningen 

 

att HR-avdelningen får i uppdrag att ta fram ett komplett förslag till 

bestämmelser för arvoden till de förtroendevalda till mandatperioden 2019-

2022 

 

Arbetsutskottet beslutade 2018-06-12 att presidiet får i uppdrag att utifrån 

diskussionen vid dagens sammanträde ta fram förslag till arvodesnivåer till 

kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-13. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-13 förelåg förslag från 

presidiet med arvodesnivåer i bilaga till ersättningsbestämmelser. Från 

förvaltningen deltog HR-chef Marie Halldén, lönesamordnare Marie 

Björling Larsson och ekonom Ingunn Nilsen Andersson. Vid 

kommunstyrelsens extrasammanträde föreslogs att kommunfullmäktige antar 

föreliggande förslag till arvodesnivåer vid sammanträde 2018-06-18.  

 

Ett komplett förslag till bestämmelser för arvoden kommer ej att tas fram till 

2018-06-18 utan till 2018-09-24 och bestämmelserna kommer att tas fram 

utifrån beslutade arvodesnivåer. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta arvodes-

nivåer enligt föreliggande förslag. 

 

 

Deltagande i debatt 
Peter Högberg (S) 

Lars Johansson (V) 

Helen Nilsson (S) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Ola Gustafsson (KD) 

Marie Nicholson (M) 

Annika Fundin (MP) 

 

 

Yrkanden 
Peter Högberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med det 

tillägget att miljö- och byggnadsnämndens förste från oppositionen ska ha 10 

% av nämndens ordförande.  

 

Lars Johansson (V) yrkar att arvodet ska vara 50 % för samtliga 

nämndsordföranden och förste och andre vice ordförande i KS samt yrkar att 

det ska vara 80 % av riksdagsmannaarvodet. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att 1: vice ordförande ska ha 50 % av 

KSO, yrkar 400 kr/sammanträde till fullmäktigeledamot samt att det tas fram 

en arbetsbeskrivning av samtliga ordförandeposter i presidierna. Det ger 212 

000 kr i besparing jämfört med kommunstyrelsens förslag. För att få ihop 

300 000 i minskade politikerarvoden som centern lovat i sitt budgetyrkande 

så yrkar centerpartiet att sammanträdesarvodet till fullmäktigeledamot blir 

400 kr/sammanträde. 

 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till att det tas fram en arbetsbeskrivning av 

samtliga ordförandeposter i presidierna.  

 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till centerpartiets förslag. 

 

Annika Fundin (MP) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag. 
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Ulf Svensson yrkar att övriga revisorer ska ha 50 % av ordföranden samt att 

samtliga revisorer ska ha sammanträdesarvode.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag vad gäller 90 % respektive 80 % 

av riksdagsmannanivå - kommunstyrelsens förslag om 90 % och 

vänsterpartiets yrkande om 80 %. Han ställer dem mot varandra och finner 

att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

 

Ordföranden finner vidare att det finns två förslag vad gäller ersättningsnivå 

till vice ordförande i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens förslag om 80 % 

och vänsterpartiets och centerpartiets förslag om 50 % av ordförandens 

arvode. Han ställer dem mot varandra och finner att fullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja 

 

Den som bifaller vänsterpartiet och centerpartiets förslag röstar nej. 

 

Omröstningen får resultatet 26 ja-röster, 15 nej-röster och 2 som avstår. 

 

Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden finner att det finns två förslag till ersättningsnivå till ordförande 

i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden - kommunstyrelsens 

förslag om 40 % av KSO och vänsterpartiets förslag om 50 % av KSO. Han 

ställer dem mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden finner att det finns ett tilläggsyrkande om att miljö- och 

byggnadsnämndens förste från oppositionen ska ha 10 % av nämndens 

ordförande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. 

 

Ordföranden finner att det finns två förslag till arvodesnivå till fullmäktiges 

ledamöter - kommunstyrelsens förslag om 500 kr/sammanträde och 

centerpartiets förslag om 400 kr/sammanträde. Han ställer dem mot varandra 

och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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Ordföranden finner att det finns ett tilläggsyrkande om att det tas fram en 

ordförandebeskrivning av samtliga ordförandeposter i presidierna. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. 

 

Ordföranden finner att det finns ett tilläggsyrkande om att övriga revisorer 

ska ha 50 % av ordföranden samt att samtliga revisorer ska ha 

sammanträdesarvode. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

yrkandet. 

 

I övrigt finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 77 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-13, KSAU § 42 

HR-avdelningens underlag om arvoden per nämnd 2017 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, KS § 148 

Arbetsutskottets beslut 2018-06-12, KSAU § 161 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-13, KS § 168 

Tjänsteskrivelse från Tomas Peterson (M), Id 61647 

Bilaga till ersättningsbestämmelserna 2019 

 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Gruppledare 

     Bilaga 

___________________ 
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§ 112 Dnr 2018/000217  Kod 00 

Förnyelse av borgensförbindelse till Kommuninvest 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att Vimmerby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 26 

juni 1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Vimmerby kommun åtagit sig 

solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 

AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 

Kommuninvest äger företräda Vimmerby kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 

blivande borgenärer.    

 

att Vimmerby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Vimmerby kommun den 14 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 

Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 

skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 

Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  

 

att Vimmerby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Vimmerby 

kommun den 14 juni 2011, vari Vimmerby kommuns ansvar för Kommun-

invests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

 

att utse Tomas Peterson (M) och kommunchef Carolina Leijonram att för 

kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 

beslut. 

 

Sammanfattning 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 

Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 

(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 

möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 

villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
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borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 

Kommuninvests samtliga förpliktelser. Vimmerby kommun utfärdade sin 

borgensförbindelse den 26 juni 1997 och har bekräftat densamma genom 

beslut av kommunfullmäktige den 28 september 2009. 

 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 

åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 

genom beslut av kommunfullmäktige.  Giltighetstiden för Vimmerby 

kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med 

hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i 

Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests 

verksamhet är det av mycket stor vikt att Vimmerby kommun innan 

borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i 

kommunfullmäktige. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att Vimmerby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 26 

juni 1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Vimmerby kommun åtagit sig 

solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 

AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 

Kommuninvest äger företräda Vimmerby kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 

blivande borgenärer. 

 

att Vimmerby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Vimmerby kommun den 14 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 

Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 

skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 

Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  

 

att Vimmerby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Vimmerby kommun den 14 juni 2011, vari Vimmerby kommuns ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 

gäller.  
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att utse Tomas Peterson (M) och kommunchef Carolina Leijonram att för 

kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 

beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Jakob Bank 2018-04-11 

Följebrev Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 

derivat 2018-03-27 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, KS § 141 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 113 Dnr 2017/000472  Kod 623 

Slopad studeranderabatt för högskolestudenter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

kommunalt resebidrag till studerande vid högskolor och universitet slopas 

från och med 1 januari 2019.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2000 att införa ett kommunalt resebidrag för 

högskolestudenter folkbokförda i Vimmerby kommun. Resebidraget kom att 

kallas studeranderabatt. Studeranderabatten har betalats ut till personer som 

pendlar från Vimmerby till andra kommuner för att bedriva eftergymnasiala 

studier på heltid. Studenterna har mot uppvisande av biljetter fått tillbaka 30 % 

av biljettkostnaden.   

 

Studeranderabatten infördes efter förebild från Västerviks kommun. Syftet 

med studeranderabatten var att underlätta för personer som ville studera på 

högskolenivå, men inte kunde eller ville flytta från Vimmerby. Ett annat skäl 

för att införa resebidraget var merkostnaden för att pendla till Linköping då 

det behövs två periodkort, ett för Kalmar län, och ett för Östergötland. 

 

Västerviks kommun upphörde för flera år sedan med att bevilja resebidrag 

för högskolestuderande. 

 

Resebidragets omfattning har på senare år varit liten. Under 2016 utbetalades 

till 12 personer totalt 15 292,70 kr i studeranderabatt.  

 

Kommuner har ingen skyldighet att ersätta resor till högskolestudier, utan 

detta är något som Vimmerby kommun valt att göra på frivillig basis. 

Ursprungligen antogs att studeranderabatten skulle medföra kostnader på 90 

tkr per år under förutsättning att ca 25 personer skulle söka bidraget. 

Kommunens kostnader i dag för resebidraget är således mycket lägre än av 

som budgeterades då bidraget infördes.  
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Det saknas i dag budget för bidragen, utan medel till beviljade bidrag har 

tagits från verksamhet 3690, kollektivtrafik.  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde deltog trafikadministratör Joakim 

Svensson i samband med ärendet. 

 

Bedömning 

Antalet ansökningar om resebidrag till högskolestuderande har under senare 

år varit få. Kommunen har ingen skyldighet att ge ersättning för resor vid 

högskolestudier, och en allmänt vedertagen grundsats är att en kommun inte 

utan stöd i lag eller författning får lämna understöd eller annan vederlagsfri 

ersättning till enskilda personer.  

 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att Vimmerby kommun ej 

beviljar resebidrag för högskolestuderande från och med 1 januari 2019. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunalt 

resebidrag till studerande vid högskolor och universitet slopas från och med 

1 januari 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafiksamordnare Joakim Svensson 2018-04-17 

Kommunfullmäktiges beslut 2000-04-25 § 46 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, KS § 155 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 114 Dnr 2017/000264  Kod 004 

Köp av arkivarie- och arkivassistenttjänst av 
Kommunalförbundet Sydarkivera samt förslag om hel 
arkivmyndighet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att Vimmerby kommun tecknar avtal med Kommunalförbundet Sydarkivera 

om köp av arkivarie- och arkivassistenttjänst.  

 

att finansiering 2018 sker inom kommunstyrelseförvaltningens budget. 

 

att utse Kommunalförbundet Sydarkivera till arkivmyndighet för både det 

analoga centralarkivet och e-arkiv, samt  

 

att anta helt arkivreglemente.  

 

Sammanfattning 

Sydarkivera är det första kommunalförbund som bildats som en gemensam 

arkivorganisation. Utgångspunkten vid bildandet 2015 var delad 

arkivmyndighetsfunktion mellan Sydarkiveras förbundsstyrelse (tillsyn och 

överlämnade elektroniska arkiv) och förbundsmedlems kommunstyrelse 

(överlämnade pappersarkiv).  

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har efter att förbundet bildades 

uttalat att det är förenligt med arkivlagen att kommuner har en gemensam 

arkivmyndighet i form av ett kommunalförbund. Däremot kan en och samma 

kommun inte ha två arkivmyndigheter enligt de bestämmelser som finns 

idag. Beslutet om arkivmyndighet fattas av de förtroendevalda i respektive 

kommunfullmäktige i ett separat beslut (arkivreglemente). Riskerna 

förknippade med det osäkra rättsläget vägs då mot fördelarna med en 

gemensam arkivmyndighet.  
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Förbundsmedlemmarna har kommit fram till olika ståndpunkter. De flesta 

förbundsmedlemmarna har fattat beslut om delad arkivmyndighet i enlighet 

med det ursprungliga konceptet.  

 

Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun har fattat beslut om delad 

arkivmyndighet. Allt fler förbundsmedlemmar överväger att överlåta hela 

arkivmyndighetsansvaret till Sydarkivera. I detta fall avtalar kommunen om 

förvaltning av överlämnade pappersarkiv. Detta är en anslutande tjänst och 

varje förbundsmedlem bestämmer om pappersarkiven ska vara kvar i 

befintliga lokaler eller flyttas till gemensamma arkivcentra.  

 

Kommunalförbundet har erbjudit Vimmerby kommun att köpa arkivarie- och 

arkivassistenttjänst av Sydarkivera och samtidigt överta arbetsgivaransvaret 

för kommunens arkivassistent. 

 

För att Sydarkivera ska kunna överta ansvaret för slutarkivet och även 

ansvara för utlämnande och sekretessbedömningar behöver helt 

arkivreglemente antas. Även om arkivet formellt överlämnas till Sydarkivera 

kommer inte arkivmaterialet flyttas från kommunhuset utan beslut i 

kommunstyrelsen.  

 

Ärendet har redovisats för kommunens ledningsgrupp och som ställer sig 

bakom förslaget. 

 

För att upprätthålla en god kvalitativ verksamhet inom arkivområdet 

förespråkas att centralarkivet överlämnas till Kommunalförbundet 

Sydarkivera. Idag bemannas centralarkivet av en arkivassistent och vi saknar 

helt arkivarie. Arkivassistenten har idag ingen att rådfråga inom 

organisationen när det gäller hanteringen av centralarkivet. Tidigare köptes 

arkivarietjänst av Kommunalförbundet ITSAM och innan dess fanns det en 

arkivarietjänst på centralarkivet. 

 

Kostnaden för köp av tjänst för arkivarie och arkivassistent uppgår till 460 000 

kr för 2018. Finansiering av tjänsten 2018 sker inom ramen för kommun-

styrelseförvaltningens budget. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde förelåg arbetsutskottets förslag samt 

uppdaterad tjänsteskrivelse från administrativ chef Anna Erlandsson 

Karlsson. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att Vimmerby kommun tecknar avtal med Kommunalförbundet Sydarkivera 

om köp av arkivarie- och arkivassistenttjänst.  

 

att finansiering 2018 sker inom kommunstyrelseförvaltningens budget. 

 

att utse Kommunalförbundet Sydarkivera till arkivmyndighet för både det 

analoga centralarkivet och e-arkiv, samt  

 

att anta helt arkivreglemente.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Köp av arkivarie- och arkivassistenttjänst av 

Kommunalförbundet Sydarkivera samt förslag om hel arkivmyndighet, Id 

61115 

Arkivreglemente för Vimmerby kommun 

Avtal om anslutande tjänst köp av arkivarie och arkivassistenttjänst 

Arbetsutskottets beslut 2018-05-15, KSAU § 130 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, KS § 154 

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

 

___________________ 
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§ 115 Dnr 2018/000263  Kod 000 

Bildande av kommunförbundet Kalmar län 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

 

1. godkänna förslaget att bilda Kommunförbundet Kalmar län.  

 

2. Vimmerby kommun går med som medlem i Kommunförbund Kalmar län.  

 

3. tillstyrka stadgar för Kommunförbundet Kalmar län.  

 

4. att avgift för medlemskapet tillsammans med avgift till nya 

regionkommunen ska vara kostnadsneutral med den avgift Vimmerby 

kommun idag betalar till Regionförbundet i Kalmar län. 

 

5. avgiften till nya regionkommunen får erläggas genom skatteväxling om 2 

öre med Kalmar läns landsting.   

 

6. utse Helen Nilsson (S) som kommunens ombud och Tomas Peterson (M) 

som personlig ersättare till det konstituerande förbundsmötet och nominerar 

Helen Nilsson (S) som styrelseledamot och Tomas Peterson (M) som 

personlig ersättare för tiden fram till det första förbundsmötet i den nya 

mandatperioden 2019 – 2022. 

 

Sammanfattning 

Kommunerna i länet avser att bilda ett kommunförbund. Verksamheten 

planeras starta den 1 januari 2019. Ett konstituerande möte ska genomföras 

den 23 augusti 2018 i samband med regionförbundets primärkommunala 

nämnds möte. Dessförinnan behöver respektive kommun ha fattat beslut 

avseende sitt medlemskap. Beslut från respektive kommun bör inkomma till 

ansvarig handläggare senast den 30 juni 2018. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

1. godkänna förslaget att bilda Kommunförbundet Kalmar län.  

 

2. Vimmerby kommun gå med som medlem i Kommunförbund Kalmar län.  

 

3. tillstyrka stadgar för Kommunförbundet Kalmar län.  

 

4. att avgift för medlemskapet tillsammans med avgift till nya 

regionkommunen ska vara kostnadsneutral med den avgift Vimmerby 

kommun idag betalar till Regionförbundet i Kalmar län. 

 

5. avgiften till nya regionkommunen får erläggas genom skatteväxling om 2 

öre med Kalmar läns landsting.   

 

6. utse Helen Nilsson (S) som kommunens ombud och Tomas Peterson (M) 

som personlig ersättare till det konstituerande förbundsmötet och nominerar 

Helen Nilsson (S) som styrelseledamot och Tomas Peterson (M) som 

personlig ersättare för tiden fram till det första förbundsmötet i den nya 

mandatperioden 2019 – 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag att bilda Kommunförbundet Kalmar län 

Stadgar för Kommunförbundet Kalmar län 

Arbetsutskottets beslut 2018-05-15, KSAU § 145 

Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, KSAU § 154 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, KS § 152 

Information om regionkommun och kommunförbund, Id 61714 

 

Beslutet skickas till 

Regionförbundet i Kalmar län 

Landstinget i Kalmar län 

Förbundschef Johan Engdahl 

 

___________________ 
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§ 116 Dnr 2018/000244  Kod 043 

Samordningsförbundet årsredovisning 2017 och fråga 
om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

för Vimmerby kommuns del godkänna årsredovisningen för 

Samordningsförbundet i Kalmar län år 2017. 

 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunfullmäktiges 

presidiums förslag att bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för 

Samordningsförbundet i Kalmar län för verksamhetsåret 2017.  

 

Anmälan om jäv 

Marie Nicholson (M) och Eva Berglund (S) anmäler jäv och deltar inte i 

beslutet vad gäller fråga om ansvarsfrihet.  

 

Sammanfattning 

Fullmäktige ska enligt 5 kap 24 § kommunallagen vid ett sammanträde före 

utgången av juni månad efter det år som revisionen avser besluta om 

ansvarsfrihet ska beviljas eller ej. Beslutet ska motiveras om det inte är 

uppenbart obehövligt.  

 

Förbundsmedlemmarna i Samordningsförbundet ska var för sig pröva frågan 

om årsredovisningen kan godkännas och om styrelsen skall beviljas 

ansvarsfrihet. När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna 

önskar samordningsförbundet få besked om detta. 

 

Av revisionsberättelsen avseende Samordningsförbundet i Kalmar län 

framgår att revisorerna bedömer att förbundsstyrelsen har bedrivit 

verksamheten på ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om 
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kommunal redovisning och god revisionssed. Finansiella mål är ej uppfyllda, 

men verksamhetsmålen är uppfyllda. 

 

Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet. 

 

Enligt nya kommunallagen 11 kap 21 § ska fullmäktige godkänna 

årsredovisningen innan frågan om ansvarsfrihet behandlas.  

 

Enligt fullmäktiges arbetsordning är det fullmäktiges presidium som bereder 

frågan om ansvarsfrihet. Fullmäktiges presidium delar revisorernas 

bedömning.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag och 

fullmäktiges presidiums förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby 

kommuns del godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet i 

Kalmar län år 2017. 

 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att 

bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i 

Kalmar län för verksamhetsåret 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport angående Samordningsförbundet år 2017 

Revisionsberättelse Samordningsförbundet 2017 

Samordningsförbundets årsredovisning för 2017 

Brev till medlemmarna om årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Mattias Karlsson 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, KS § 140 

 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet i Kalmar län 

 

___________________ 
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§ 117 Dnr 2018/000277  kod 043 

Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för ITSAM 
för 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

godkänna årsredovisningen för kommunalförbundet ITSAM för 

verksamhetsåret 2017.  

 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunfullmäktiges 

presidiums förslag att bevilja ansvarsfrihet för kommunalförbundet ITSAM:s 

direktion för verksamhetsåret 2017. 

 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med tilläggsyrkande att kommunal-

förbundet ITSAM ska göra en återkoppling till kommunfullmäktige av hur 

bristerna som framkommit i revisionsrapporten åtgärdats och hur den interna 

kontrollen har förstärkts.  

 

Anmälan om jäv 

Tomas Peterson (M) och Helen Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i 

beslutet vad gäller fråga om ansvarsfrihet.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisning från kommunalförbundet 

ITSAM som upprättar en egen årsredovisning för sin verksamhet. Årsredo-

visningen ska sedan behandlas i varje medlemskommun som ett beslutsärende.  

 

Av revisionsberättelsen framgår bland annat att revisorerna bedömer att 

årsredovisningen inte till fullo är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed i övrigt. Årets årsredovisning är svår att bedöma till 

följd av ett stort antal omföringar. Revisorerna bedömer att direktionens 

interna arbete inte är tillräcklig. Det systematiska arbetet med intern kontroll 

måste stärkas.  
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Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att bristerna inte är så allvarliga att 

nekad ansvarsfrihet eller anmärkning ska riktas mot direktionen. 

Anledningen är att ITSAM genomfört en organisatorisk förändring som 

påverkar redovisningen i kommunalförbundet. Utifrån en samlad bedömning 

tillstyrker revisorerna att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 

för verksamhetsåret 2017 och även att ansvarsfrihet beviljas.  

 

Fråga om ansvarsfrihet bereds av kommunfullmäktiges presidium. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag och förslag 

från fullmäktiges presidium. Revisor Ulf Svensson deltar och redogör för 

ärendet. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna 

årsredovisningen för kommunalförbundet ITSAM för verksamhetsåret 2017.  

 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att 

bevilja ansvarsfrihet för kommunalförbundet ITSAM:s direktion för 

verksamhetsåret 2017. 

 

Yrkanden 
Anna Svensson (C) yrkar med instämmande av Tomas Peterson (M) att 

kommunalförbundet ITSAM ska göra en återkoppling till kommun-

fullmäktige av hur bristerna som framkommit i revisionsrapporten åtgärdats 

och hur den interna kontrollen har förstärkts.  

 

Beslutsunderlag 

Avstämning mellan kommunen och ITSAM, Id 61204 och Id 61260 

Direktionens protokoll angående årsredovisning 

Revisionsberättelse avseende ITSAM för 2017 

Årsredovisning för kommunalförbundet ITSAM för 2017 

Revisionsrapport från PWC avseende ITSAM 

Arbetsutskottets beslut 2018-06-12, KSAU § 163 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-13, KS § 171 
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2018-06-18 
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Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet ITSAM 

Förbundschef Mattias Bly 

Revisorerna 

 

___________________ 
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§ 118 Dnr 2018/000189  Kod 214 

Trädplan - fördjupning av Vackra Vimmerby 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta Trädplan för Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Vimmerbys stadsträdgårdsmästare har tillsammans med stadsarkitekten fått i 

uppdrag att ta fram en ny trädplan för Vimmerby kommun.  

 

Trädplanen är ett komplement till gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby 

och kommer att ersätta den gamla trädplanen som gjordes år 2000. 

 

Den nya trädplanen är ett mer vägledande dokument som fokuserar på att 

välja rätt träd till rätt plats samt värdet av att skapa utrymme för tillväxt. Det 

läggs också stor vikt vid att sköta redan befintliga träd på rätt sätt och att 

aktsamma dessa vid mark- och byggnadsarbeten. Den är med andra ord en 

manual för att värna om de träd vi har och för att skapa nya växtplatser och 

ge dem bästa för-utsättningar att växa och trivas. Trädplanen ska ses som en 

konkret handlingsplan, till skillnad mot gestaltningsprogrammet som anger 

riktlinjer för att skapa en vacker, hemtrevlig miljö för alla invånare. 

 

Trädplanen har samråtts internt under framtagandet. De synpunkter och 

kommentarer som har framförts redovisas i en samrådsredogörelse där även 

ställningstagande till dessa redovisas.  

 

Kommunstyrelsen kommer att avsätta medel till gestaltningsprojekt inom 

ramen för ”Vackra Vimmerby”. Samhällsbyggnadsavdelningen kommer att 

prioritera angelägna gestaltningsprojekt varje år som sedan ska kostnads-

beräknas innan det äskas pengar för varje delprojekt. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde deltog stadsarkitekt Sara Dolk som 

redogjorde för ärendet. 
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Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Trädplan för 

Vimmerby kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Trädplan för Vimmerby kommun 

Samrådsredogörelse avseende Trädplan för Vimmerby kommun 

Tjänsteskrivelse Sara Dolk, stadsarkitekt 2018-03-27 

Arbetsutskottets beslut 2018-04-24, KSAU § 114 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, KS § 150 

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Stadsarkitekt Sara Dolk 

 

___________________ 
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§ 119 Dnr 2018/000260  Kod 006 

Sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

godkänna sammanträdeskalender för kommunfullmäktige för 2019.  

 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdeskalender för kommunfullmäktige har upprättats av 

administrativa avdelningen. Kommunstyrelsen och övriga nämnder fattar 

själva beslut om respektive sammanträdesplanering. 

 

Kommunfullmäktige föreslås sammanträda enligt följande: 

 

28 januari  17 juni 

25 februari  30 september 

25 mars  21 oktober 

29 april  25 november 

27 maj  16 december 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna sammanträdeskalender för kommunfullmäktige för 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Axel Stenbeck, administrativa avdelningen, Id 60985 

Arbetsutskottets beslut 2018-06-05, KSAU § 139 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, KS § 139 
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Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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Sammanträdesdatum 

2018-06-18 
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§ 120 Dnr 2018/000317  Kod 174 

Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

Vimmerby kommuns sotnings- och brandskyddskontrolltaxa uppräknas med 

1.96% från och med den 2018-07-01.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har sina taxor för rengöring (sotning) och brandskydds-

kontroll kopplade till det index som årligen lämnas via Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL). Index för 2018 finns publicerat via SKL:s cirkulär 

18:11.  

 

Vid arbetsutskottets sammanträde förelåg brandmästare Roger Linders 

förslag om sotningsindex för 2018.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Vimmerby 

kommuns sotnings- och brandskyddskontrolltaxa uppräknas med 1.96% från 

och med den 2018-07-01.  

 

Beslutsunderlag 

SKLs cirkulär 18:11, Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2018 

Tjänsteskrivelse från brandmästare Roger Linder, Id 61518 

Arbetsutskottets beslut 2018-06-12, KSAU § 165 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-13, KS § 173 
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Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 121 Dnr 2018/000206  Kod 111 

Begäran om entledigande från Jan Karlsson (L) och 
Lars Karlsson (L) från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jan Karlsson (L) och Lars 

Karlsson (L) från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och 

remitterar ärendet till länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Jan 

Karlsson (L) och Lars Karlsson (L) avseende uppdragen som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande, Id 60599 

Beslut från länsstyrelsen om att utse Jan Karlsson 

Beslut från länsstyrelsen om att utse Lars Karlsson 

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Jan Karlsson 

Lars Karlsson      

 

___________________ 
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§ 122 Dnr 2018/000334  Kod 109 

Medborgarförslag om fler förskoleplatser i Djursdala 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning och framtagande till förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger medborgarförslag om fler 

förskoleplatser i Djursdala inlämnat av Ida Myrsäter med flera personer 

boende i Djursdala. 

 

I Djursdalabygden väntar många, minst ett 10-tal, barn på att få en plats på 

ortens förskola Backsippan, men som det ser ut just nu kommer de få vänta 

länge, med kötider på 2-3 år. En del av barnen som står i kö/omplaceringskö 

kommer med stor sannolikhet inte få möjligheten att gå på förskola på den 

ort där de bor och senare kommer att gå i skola på. Det är något som vi 

föräldrar tycker är en stor förlust. Dels med tanke på resor som barnen 

behöver göra till förskola på annan ort samt otryggheten i att få en helt ny 

klass med helt nya personer senare vid skolstart. Barnen bor och lever i 

Djursdala, och vi borde ge dem möjligheten att gå på förskolan som ju finns 

i bygden. Idag har Djursdalabygden vuxit ur de befintliga förskolelokalerna, 

men med ansvar, mod, fantasi och samarbete anser vi att man kan, likt på 

flera andra enheter i kommunen, skapa fler förskoleplatser för att alla som 

vill ska få möjligheten att gå på förskola på den ort där de bor och senare 

kommer att gå i skolan på.  

 

Vårt förslag är att man utökar antalet platser på förskolan i Djursdala på 

följande sätt. 

 

-Utökar samarbetet med skolan och fritidshemmet, och utnyttjar lokaler som 

under vissa tider inte används av skolan. Starta en 4-5-årsgrupp som kan 

utnyttja skollokaler, fritids och gymnastiksalen, då minskar trycket på 

befintlig förskolelokal och fler kan få plats på förskolan.  
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-Utnyttja den vackra omgivningen med skog, betesmarker och kulturmarker 

kring förskolan, låt pedagogerna använda utomhusmiljön som ett verktyg för 

att ta till vara på barnens fantasi och vetgirighet. Utöka barnens utevistelse 

genom att starta exempelvis en Skogsmulle-förskola eller en I ur och skur-

förskola, och minska på så sätt trycket på befintlig förskolelokal. 

Över tid är dessa lösningar bra, inga större investeringskostnader och 

lösningarna är flexibla om det blir mindre barnkullar i framtiden. Vi ser en 

enkel lösning utan att behöva bygga ut eller tillsätta moduler. Genom att ge 

barnen i Djursdala möjlighet till deras förskola på orten minskar trycket på 

övriga förskolor i kommunen.  

 

Låt oss tillsammans fokusera på lösningar, personal, ledare, politiker och 

föräldrar kan tillsammans skapa möjligheter till fler förskoleplatser i 

Djursdalabygden.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om fler förskoleplatser i Djursdala inlämnat av Ida 

Myrsäter m fl, Id 61704 

 

Beslutet skickas till 

Ida Myrsäter 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 56(57) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 
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§ 123 Dnr 2018/000338  Kod 109 

Motion om insyn vid beredning för motionärer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Annelie Jakobsson (SD) har lämnat in motion om insyn vid beredning för 

motionärer. Av motionen framgår följande: När en motion bereds har den 

som skrivit motionen ibland inte varken insyn eller yttranderätt i de nämnder 

och styrelser som bereder motionen vilket innebär att motionären inte kan ta 

del av diskussionen/argumenten kring motionen. Det innebär även att 

ledamöterna i de berörda nämnderna inte kan ta del av motionsförfattarens 

åsikter och argument. Om en motionär i Vimmerby kommun får närvaro och 

yttranderätt vid aktuell del av sammanträdet skulle det innebära ett lyft för 

den kommunala demokratin. Det här skulle gynna de partier som idag inte 

sitter med i några nämnder och styrelser. 

 

Sverigedemokraterna yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att 

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

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

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 61749 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 124 Dnr 2018/000322  060 

Fullmäktiges ordförandetal 2018 - sommar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet föranleder inget beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde håller fullmäktiges ordförande tal till fullmäktige 

och i samband med det avtackas också kanslijurist Therese Jigsved som 

sekreterare i fullmäktige. 

 

___________________ 

 


