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Tjänstgörande ersättare  Ordinarie ledamöter:  Ersättare:  

Birger Andersson (C) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Dennis Lindström (C) 

Marita Lindström § 71a (C) Peter Karlsson § 68-70, 71b-

89 

(C) Christoffer Cederstrand (C) 

  Magnus Danlid (C) Rein Soovik (C) 

Rein Soovik (C) Anna Svensson (C) Birger Andersson (C) 

Krister Bergqvist § 71a (C) Erik Paulsson § 68-70, 71b-89 (C) Marita Lindström (C) 

  Lisbeth Karlsson (C) Krister Bergqvist (C) 

Dennis Lindström (C) Marcus Jonmyren (C) Anna-Karin Cederstrand 

Karlsson 

(C) 

  Lars Sandberg (C)   

  Bo Svensson § 68-70, 71b-89 (C)   

  Jacob Käll § 68-70, 71b-89 (C)   

               Eva Svensson § 68-70, 71b-89 (C)   

Christoffer Cederstrand (C) Kent Skaate (C)   

  Bertil Carlsson (C)   

Sören Sjöholm § 71a (M) Marie Nicholson § 68-70, 

71b-89 

(M) Hannah Gånge (M) 

Kjell Alexandersson § 71a (M) Tomas Peterson § 68-70, 71b-

89 

(M) Kjell Alexandersson (M) 

  Johan Blomberg (M) Sören Sjöholm (M) 

  Maria Lundmark (M)   

Hannah Gånge § 71a (M) Niklas Gustafsson fr § 71b (M)   

  Håkan Nyström (M)   

Clara Castelblanco § 71a (KD) Ola Gustafsson § 68-70, 71b-

89 

(KD) Clara Castelblanco (KD) 

  Christina Sorsa (KD) Ann-Sofi Henriksson (KD) 

  Nina Gustafsson (KD) Thomas Karlsson (KD) 

Thomas Karlsson § 71a (KD) Torbjörn Sandberg § 68-70, 

71b-89 

(KD)   

Maria Wisberg § 71a (S) Daniel Nestor § 68-70, 71b-89 (S) Anders Enqvist (S) 

Erik Bouvin § 71a (S) Helen Nilsson § 68-70, 71b-

89 

(S) Maria Wisberg (S) 

Mustafa Badran § 71a (S) Eva Berglund § 68-70, 71b-89 (S) Erik Bouvin (S) 

Malin Elvingsson § 71a (S) Peter Högberg § 68-70, 71b-

89 

(S) Mustafa Badran (S) 

  Lis-Astrid Andersson § 68-70, 

71b-89 

(S) Malin Elvingsson (S) 

  Kenneth Björklund § 68-70, 

71b-89 

(S) Håkan Korán (S) 

  Cissi Hammar (S) Mikaela Hallberg (S) 

  Pernilla Eriksson (S)   

  Mats Genfors (S)   

Anders Enqvist (S) Emily Palenzuela (S)   

  Stig Jaensson (S)   

  Ann-Marie Blomgren (S)   
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Jens af Ekenstam Stenman (V) Lars Johansson (V) Peter Lingeteg (V) 

  Peter Fjällgård § 68-70, 71b-

89 

(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 § 71a (SD) Petra Whidotti § 68-70, 71b-

89 

(SD) Roger Liljegren (SD) 

  Jimmy Rödin (SD) Fredrik Jakobsson (SD) 

Fredrik Jakobsson § 71a (SD) Emil Larsson § 68-70, 71b-89 (SD)   

  Kjell Jakobsson (SD)   

Mats Hennestig  Peter Bengtsson (SD)   

  Presidium:  Övriga deltagare:  

  Lennart Nygren, 2:e vice ordf (S) Kommunsekr Jenny Andersson 

  Gudrun Brunegård, 1:e v ordf (KD)   

  Leif Larsson, ordförande (C)   
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 § 68 Dnr 2020/000003 004 

Val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Stig Jaensson (S) att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 69 Dnr 2020/000004 101 

Meddelanden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, beslut 2020-05-15, dnr 201-

4741-20, Länsstyrelsen i Kalmar län 

Likvidation - Förvaltningsberättelse för avveckling av Regionförbundet i 

Kalmar län, 2020-02-24, D 2020/1-100 

Protokoll 2020-03-26, Regionförbundet i Kalmar län, §§ 1-3, med 

lagakraftsbevis 

Pwc, Uttalande till styrelsen i Regionförbundet Kalmar län, i likvidation, 

2020-03-17 

Motion om digitala samtal på våra äldreboenden, samt remitteringsbeslut 

Motion om att gynna näringslivet, samt remitteringsbeslut 

Motion - Mentorer i skolan, samt remitteringsbeslut 

Motion om att visa utdrag ur belastningsregistret kontinueriligt, samt 

remitteringsbeslut 

 

___________________ 
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§ 70 Dnr 2020/000005 101 

Ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger ledamöternas frågestund till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) ställer denna fråga till Jacob Käll (C): Rambudgeten 

som skulle varit nu i juni månad är ju framflyttad till hösten men kan 

budgeten som ska tas i november bli av som planerat? 

Jacob Käll (C) svarar att budgeten ska fastställas i november. En 

budgetberedning ska tillsättas med en förtroendevald från varje parti. 

Planeringen är att budgetramarna bereds på kommunstyrelsens arbetsutskott 

den 6 oktober, därefter behandlas det i kommunstyrelsen och fastställs av 

fullmäktige den 16 november. 

 

Anneli Jakobsson (SD) ställer denna fråga till socialnämndens ordförande 

Lars Sandberg (C): Omkring en tredjedel av landets kommuner har idag 

riktlinjer som gör att kommunanställda kan lämna blod på betald arbetstid. 

Har Vimmerby kommun denna förmån för de anställda? 

 

Lars Sandberg (C) svarar att på intranätet finns denna information: 

"Arbetstagare har rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök 

hos läkare vid akut sjukdom eller olycksfall om det är nödvändigt att besöket 

sker på arbetstid. Med akut sjukdom avses hastigt insjuknande och/eller 

smärta och med olycksfall en plötslig oförutsedd händelse. Allmänna 

hälsokontroller, planerade läkarbesök och provtagningar inryms inte i akuta 

läkarbesök. 

 

Vidare kan akuta tandläkarbesök och två besök hos mödravården under 

graviditet beviljas med lön. Detsamma gäller hälsokontroller som 

mammografi, gynekologisk hälsokontroll och PSA-prov samt blodgivning 

och stamcellsdonation."  
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Beslutsunderlag 

Fråga om budgeten i höst, 2020-05-25 

Fråga om kommunanställda kan lämna blod på betald arbetstid, 2020-05-22 

 

___________________ 
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§ 71a Dnr 2020/000007 101 

Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige vägrar ansvarsfrihet för avgående, men under 2019 

ordinarie ordförande i kommunstyrelsen.  

 

Motivering: 

Kommunens revisorer lät, via KPMG, göra en omfattande granskning av 

kommunstyrelsens ledning av social organisatorisk arbetsmiljö inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområde 2019. Samtliga berörda intervjuade 

gavs möjlighet till faktagranskning innan färdigställande. Kommunens 

revisorer ställde sig bakom rapporten, vilken utgjorde en del i underlaget till 

revisionsberättelsen för 2019. Revisorernas sammantagna bedömning var att 

avstyrka ansvarsfrihet för avgående, men under år 2019 ordinarie ordförande 

i kommunstyrelsen.  

 

Kommunfullmäktige delar denna uppfattning. Därutöver framhålles att 

dåvarande ordförande i kommunstyrelsen bär ett särskilt ansvar för att 

kommunstyrelsen under en kritisk period, framför allt efter sommaren, inte 

fungerade i sin ledning och styrning.  

 

Bristerna i kommunstyrelsens ordförandes handlande och ledarskap har gjort 

att rollfördelningen mellan tjänstepersoner och förtroendevalda inte 

efterlevts, vilket avsevärt har försvårat ett fungerande samspel, ledning och 

styrning av verksamheten samt påverkat arbetsmiljön negativt. Vidare har 

kommunstyrelsens ordförande fattat beslut utan att det funnits stöd för detta i 

delegationen. Allt detta sammantaget medförde negativa effekter för 

kommunen, främst kommunens förtroende hos medborgarna men även 

indirekta ekonomiska skador. 

 

Revisorerna har påvisat förtroendeskada, obehörigt beslutsfattande och 

ekonomisk skada, bristande styrning, ledning och uppföljning. 
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2. Med hänvisning till att dåvarande ordförande i kommunstyrelsen lämnat 

sitt uppdrag beslutar kommunfullmäktige att skadeståndstalan inte ska 

väckas. 

 

3. Kommunfullmäktige riktar kritik mot kommunstyrelsens ledamöter och 

ersättare.  

 

Motivering: 

Av inlämnade förklaringar framgår att kommunstyrelsens ledamöter och 

ersättare upplevde att de inte hade tillräcklig kontroll. Revisorerna har också 

påvisat bristande kontroll. Kommunfullmäktige delar denna uppfattning och 

revisorernas ställningstagande. 

 

4. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 

kommunstyrelsen, förutom för avgående, men under 2019 ordinarie 

ordförande i kommunstyrelsen.  

 

 

Jäv noteras på följande personer 
Bo Svensson (C) 

Daniel Nestor (S) 

Emil Larsson (SD) 

Erik Paulsson (C) 

Eva Berglund (S) 

Eva Svensson (C) 

Helen Nilsson (S) 

Jacob Käll (C) 

Kenneth Björklund (S) 

Lis-Astrid Andersson (S) 

Marie Nicholson (M) 

Ola Gustafsson (KD) 

Peter Fjällgård (V) 

Peter Högberg (S) 

Peter Karlsson (C) 

Petra Whidotti (SD) 

Tomas Peterson (M) 

Torbjörn Sandberg (KD) 
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Deltagande i beslut 
Centerpartiet deltar inte beslutet att vägra ansvarsfrihet för ordförande i 

kommunstyrelsen, punkt 1. 

 

Anneli Jakobsson (SD), Kjell Jakobsson (SD), Mats Hennestig (SD), Roger 

Liljegren (SD) och Fredrik Jakobsson (SD) avstår från att delta i beslutet att 

vägra Ingela Nilsson Nachtweij (C) ansvarsfrihet, punkt 1. 

 

Anneli Jakobsson (SD), Kjell Jakobsson (SD), Mats Hennestig (SD), Roger 

Liljegren (SD) och Fredrik Jakobsson (SD) avstår från att delta i beslutet att 

bevilja ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, punkt 4. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som under år 2019 

bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Utsedd 

lekmannarevisor har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunens 

bolag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

 

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, utom för 

ordföranden år 2019.  

 

Revisorerna avstyrker ansvarsfrihet för 2019 års ordförande i 

kommunstyrelsen. Anledningen är brister i hennes handlande och ledarskap. 

Revisorerna menar bland annat att "rollfördelningen mellan tjänstepersoner 

och förtroendevalda inte har efterlevts, vilket avsevärt har försvårat ett 

fungerande samspel, ledning och styrning av verksamheten samt påverkat 

arbetsmiljön negativt". 

 

Revisorerna är mycket kritiska till kommunstyrelsens hantering av den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön på kommunstyrelseförvaltningen, 

och "inte vidtagit tillräckliga åtgärder i tid för att komma tillrätta med 

arbetsmiljöbristerna". 

 

KPMG har genomfört en granskning av årsredovisningarna för 

kommunkoncernen. De bedömer att kommunen klarade 2019 års balanskrav, 

men att endast ett av de tre finansiella målen uppnåddes. KPMG bedömer 

också att måluppfyllelsen för verksamhetsmålen är låg. 

 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare lämnar till sammanträdet 

skriftlig förklaring utifrån revisorernas kritik. Kommunstyrelsens ordförande 
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år 2019 lämnar skriftlig förklaring utifrån revisorernas förslag att vägra 

ansvarsfrihet för år 2019. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har berett frågan om ansvarsfrihet, och 

lämnar i sina skrivelser förslag till beslut. 

 

 

Formerna för ärendets handläggning i fullmäktige 
1. Ordföranden redogör för presidiets förslag till beslut. 

2. Jäviga ledamöter i ärendet lämnar sin plats och lokalen.  

3. Ersättare kallas in och anvisas plats. 

4. Ordföranden lämnar ordet till de som anmodats att lämna förklaring, 

möjlighet till muntliga förtydliganden och kompletteringar av lämnade 

förklaringar.  

5. Ordföranden lämnar ordet fritt för debatt och eventuella yrkanden.  

6. Ordföranden förklarar debatten avslutad.  

7. Ordföranden redogör för vilka förslag och yrkanden som finns.  

8. Fullmäktige fattar beslut. 

 

 

Deltagande i debatten 
Pia Young (V) 

Lars Sandberg (C) 

Anneli Jakobsson (SD) 

Jens af Ekenstam Stenman (V) 

Peter Fjällgård (V) 

Helen Nilsson (S) 

Erik Paulsson (C) 

Marie Nicholson (M) 

Jacob Käll (C) 

Lars Sandberg (C) 

 

 

Förslag till beslut 
Pia Young (V) yrkar med stöd av Jens Stenman (V) ge samtliga i 

kommunstyrelsen ansvarsfrihet. De yrkar avslag på förslaget om att vägra 

ansvarsfrihet för avgående, men under 2019 ordinarie ordförande i 

kommunstyrelsen, och yrkar att fullmäktige ger alla ledamöter och ersättare i 

kommunstyrelsen kritik angående arbetsmiljöarbetet. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag, fullmäktiges presidiums förslag 

och Pia Youngs (V) förslag. Han ställer dem mot varandra och finner att 

fullmäktige beslutar enligt presidiets förslag. 

 

Omröstning begärs, och fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Den som företräder presidiets förslag röstar Ja. 

Den som företräder Pia Youngs (V) förslag röstar Nej. 

 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen får resultatet 23 Ja-röster, 4 Nej-röster och 16 som Avstår. 

Ordföranden finner att fullmäktige bifallit presidiets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse - Förslag i frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 

Svar till KF revision 2019 - Emil Larsson (SD) och Petra Whidotti (SD) 

Svar till kommunfullmäktige från Marcus Jonmyren (C) 

Förklaring Socialdemokraterna KS 

Svar till kommunfullmäktige från Eva Svensson (C) 

Svar till kommunfullmäktige från Bo Svensson (C) 

Moderaternas svar till KF 

Svar till kommunfullmäktige - Lars Johansson (V) och Peter Fjällgård (V) 

Svar till kommunfullmäktige - Jacob Käll (C) 

Förklaring till KF - Ola Gustafsson (KD) 

Svar från Erik Paulsson (C) 

Brev till KF:s presidie från Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Ansvarsprövning gällande fullmäktigeberedningar år 2019 

Granskning om ledning av och social och organisatorisk arbetsmiljö inom 

kommunstyrelsens verksamheter, KPMG 2020-02-14 

Protokollsutdrag 2020-05-11 KF § 64 

Revisionsberättelse för år 2019, kommunens revisorer 2020-04-22 

Granskningsrapport för år 2019, Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

Granskningsrapport för år 2019, Vimarhem AB 

Granskningsrapport för år 2019, Vimmerby Energi & Miljö AB 

Granskningsrapport för år 2019, Vimmerby Energiförsäljning AB 

Granskningsrapport för år 2019, Vimmerby Energi Nät AB 

Granskningsrapport för år 2019, Vimmerby Fibernät AB 

Granskningsrapport för år 2019, Stiftelsen Samfond för förtjänstfull kulturell 

verksamhet 
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Granskningsrapport för år 2019, Stiftelsen Fil dr Erik Wahlbergs stipendiefond 

Revisionsberättelse, Stiftelsen grundskolans samfond, 2020-04-14 

Revisionsberättelse, Stiftelsen Samfond av Vimmerbydonationer för 

socialvårdande ändamål, 2020-04-14 

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31, KPMG 2020-04-14 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

OMRÖSTNINGSLISTA § 71a 

Ordinarie ledamöter 

 

Tjänstgörande ersättare 

 

Parti 

 

Ja 

 

Nej 

 

 

Avstår 

Ingela Nilsson Nachtweij Birger Andersson (C)   X 

Peter Karlsson Marita Lindström (C)   X 

Magnus Danlid  (C)   X 

Anna Svensson Rein Soovik (C)   X 

Erik Paulsson Krister Bergqvist (C)   X 

Lisbeth Karlsson  (C)   X 

Marcus Jonmyren Dennis Lindström (C)   X 

Lars Sandberg  (C)   X 

Bo Svensson ----- (C)    

Jacob Käll ---- (C)    

Eva Svensson ----- (C)    

Kent Skaate Christoffer Cederstrand (C)   X 

Bertil Carlsson  (C)   X 

Marie Nicholson Sören Sjöholm (M) X   

Tomas Peterson Kjell Alexandersson (M) X   

Johan Blomberg  (M) X   

Maria Lundmark  (M) X   

Niklas Gustafsson Hannah Gånge (M) X   

Håkan Nyström  (M) X   

Ola Gustafsson Clara Castelblanco (KD) X   

Christina Sorsa  (KD) X   

Nina Gustafsson  (KD) X   

Torbjörn Sandberg Thomas Karlsson (KD) X   

Daniel Nestor Maria Wisberg (S) X   

Helen Nilsson Erik Bouvin (S) X   

Eva Berglund Mustafa Badran (S) X   

Peter Högberg Malin Elvingsson (S) X   

Lis-Astrid Andersson ----- (S)    

Kenneth Björklund ----- (S)    

Cissi Hammar  (S) X   

Pernilla Eriksson  (S) X   

Mats Genfors  (S) X   

Emily Palenzuela Anders Enqvist (S) X   

Stig Jaensson  (S) X   

Ann-Marie Blomgren  (S) X   

Lars Johansson Jens af Ekenstam Stenman (V)  X  

Peter Fjällgård ----- (V)    

Pia Young  (V)  X  

Johanna Cederstrand  (V)  X  

Jacob Kant  (V)  X  

Anneli Jakobsson  (SD)   X 

Petra Whidotti Roger Liljegren (SD)   X 

Jimmy Rödin  (SD)   X 

Emil Larsson Fredrik Jakobsson (SD)   X 

Kjell Jakobsson  (SD)   X 

Peter Bengtsson Mats Hennestig (SD)   X 

Presidium      

Lennart Nygren, 2:e vice ordf  (S) X   

Gudrun Brunegård, 1:e vice ordf  (KD) X   

Leif Larsson, ordf  (C) X   

  23 4 16 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 17(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

§ 71b Dnr 2020/000007 101 

Fråga om ansvarsfrihet för barn- och utbildnings-
nämnden år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, barn- 

och utbildningsnämnden ansvarsfrihet för år 2019. 

 

Jäv noteras på följande personer 

Anneli Jakobsson (SD) 

Christina Sorsa (KD) 

Dennis Lindström (C) 

Hannah Gånge (M) 

Helen Nilsson (S) 

Kjell Jakobsson (SD) 

Lis-Astrid Andersson (S) 

Marie Nicholson (M) 

Mats Genfors (S) 

Nina Gustafsson (KD) 

Peter Karlsson (C) 

Pia Young (V) 

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som under år 2019 

bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisorerna 

tillstyrker ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse - Förslag i frågan om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 

Protokollsutdrag 2020-05-11 KF § 64 

Revisionsberättelse för år 2019, kommunens revisorer 2020-04-22 

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31, KPMG 2020-04-14 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 18(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 19(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71c Dnr 2020/000007 101 

Fråga om ansvarsfrihet för socialnämnden år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, 

socialnämnden ansvarsfrihet för år 2019. 

 

Jäv noteras på följande personer 

Anneli Jakobsson (SD) 

Eva Berglund (S) 

Helen Nilsson (S) 

Jens af Ekenstam Stenman (V) 

Johanna Cederstrand (V) 

Lars Sandberg (C) 

Lisbeth Karlsson (C) 

Maria Lundmark (M) 

Pernilla Eriksson (S) 

Petra Whidotti (SD) 

Tomas Peterson (M) 

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som under år 2019 

bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisorerna 

tillstyrker ansvarsfrihet för socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse - Förslag i frågan om ansvarsfrihet för socialnämnden 

Protokollsutdrag 2020-05-11 KF § 64 

Revisionsberättelse för år 2019, kommunens revisorer 2020-04-22 

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31, KPMG 2020-04-14 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 20(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71d Dnr 2020/000007 101 

Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
gemensamma nämnden för miljö och bygg år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, 

ledamöter och ersättare i gemensamma nämnden för miljö och bygg 

ansvarsfrihet för år 2019. 

 

Jäv noteras på följande personer 

Christoffer Cederstrand (C) 

Kenneth Björklund (S) 

Niklas Gustafsson (M) 

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som under år 2019 

bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisorerna 

tillstyrker ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i gemensamma nämnden 

för miljö och bygg. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse - Förslag i frågan om ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för 

miljö- och bygg 

Protokollsutdrag 2020-05-11 KF § 64 

Revisionsberättelse för år 2019, kommunens revisorer 2020-04-22 

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31, KPMG 2020-04-14 

 

Beslutet skickas till 

Ledamöter och ersättare i gemensamma nämnden för miljö och bygg 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 21(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71e Dnr 2020/000007 101 

Fråga om ansvarsfrihet för överförmyndaren år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, 

överförmyndaren ansvarsfrihet för år 2019. 

 

Jäv noteras på följande person 

Peter Högberg (S) 

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som under år 2019 

bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisorerna 

tillstyrker ansvarsfrihet för överförmyndaren. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse - Förslag i frågan om ansvarsfrihet för överförmyndaren 

Protokollsutdrag 2020-05-11 KF § 64 

Revisionsberättelse för år 2019, kommunens revisorer 2020-04-22 

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31, KPMG 2020-04-14 

 

Beslutet skickas till 

Överförmyndaren  

Ekonomiavdelningen 

 

___________________



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 22(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71f Dnr 2020/000007 101 

Fråga om ansvarsfrihet för valnämnden år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, 

valnämnden ansvarsfrihet för år 2019. 

 

Jäv noteras på följande personer 

Christina Sorsa (KD) 

Eva Berglund (S) 

Gudrun Brunegård (KD) 

Jacob Kant (V) 

Jacob Käll (C) 

Jimmy Rödin (SD)  

Johan Blomberg (M) 

Leif Larsson (C) 

Lennart Nygren (S) 

Lisbeth Karlsson (C)  

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som under år 2019 

bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisorerna 

tillstyrker ansvarsfrihet för valnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse - Förslag i frågan om ansvarsfrihet för valnämnden 

Protokollsutdrag 2020-05-11 KF § 64 

Revisionsberättelse för år 2019, kommunens revisorer 2020-04-22 

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31, KPMG 2020-04-14 

 

Beslutet skickas till 

Valnämnden  

Ekonomiavdelningen 

 

___________________



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 23(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71g Dnr 2020/000007 101 

Fråga om ansvarsfrihet för demokratiberedningen  
år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, 

demokratiberedningen ansvarsfrihet för år 2019. 

 

Jäv noteras på följande personer 

Christina Sorsa (KD) 

Eva Berglund (S) 

Gudrun Brunegård (KD) 

Jacob Kant (V) 

Jacob Käll (C) 

Jimmy Rödin (SD)  

Johan Blomberg (M) 

Leif Larsson (C) 

Lennart Nygren (S) 

Lisbeth Karlsson (C)  

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som under år 2019 

bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisorerna 

tillstyrker ansvarsfrihet för demokratiberedningen. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse - Förslag i frågan om ansvarsfrihet för demokratiberedningen 

Protokollsutdrag 2020-05-11 KF § 64 

Revisionsberättelse för år 2019, kommunens revisorer 2020-04-22 

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31, KPMG 2020-04-14 

 

Beslutet skickas till 

Demokratiberedningen  

Ekonomiavdelningen 

 

___________________



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 24(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71h Dnr 2020/000007 101 

Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
gemensamma hjälpmedelsnämnden i Kalmar län år 
2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, 

ledamöter och ersättare i gemensamma hjälpmedelsnämnden i Kalmar län 

ansvarsfrihet för år 2019. 

 

Jäv noteras på följande personer 

Helen Nilsson (S) 

Lars Sandberg (C) 

Tomas Peterson (M) 

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som under år 2019 

bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisorerna 

tillstyrker ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i gemensamma 

hjälpmedelsnämnden i Kalmar län. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse - Förslag i frågan om ansvarsfrihet för gemensamma 

hjälpmedelsnämnden i Kalmar län 

Protokollsutdrag 2020-05-11 KF § 64 

Revisionsberättelse för år 2019, kommunens revisorer 2020-04-22 

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31, KPMG 2020-04-14 

 

Beslutet skickas till 

Ledamöter och ersättare i gemensamma hjälpmedelsnämnden i Kalmar län  

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 25(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72 Dnr 2020/000308 043 

Kommunalförbundet ITSAM - Årsredovisning för år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger årsredovisningen för Kommunalförbundet 

ITSAM år 2019 till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet ITSAM är en gemensam IT-organisation för sex 

kommuner, varav Vimmerby är en kommun. Av ITSAM:s årsredovisning 

för år 2019 framgår att måluppfyllelsen bedöms vara god, men det 

ekonomiska målet uppfylls inte. 

 

Det finns ingen regel i kommunallagen som säger att vardera 

kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen, utan det är 

kommunalförbundets direktion som ska göra detta.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunalförbundet ITSAM, Årsredovisning 2019 

Protokollsutdrag 2020-03-20, ITSAM, kommunchefsberedningen § 15 

Protokollsutdrag 2020-04-02, ITSAM, direktionen § 11 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 26(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr 2020/000315 107 

Kommunalförbundet ITSAM - Fråga om ansvarsfrihet 
för år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, 

direktionen för Kommunalförbundet ITSAM och dess ledamöter och 

ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  

 

Anmälan om jäv 

Niklas Gustafsson (M), Jacob Käll (C) och Marie Nicholson (M) anmäler 

jäv.  

 

Sammanfattning 

Revisorerna för Kommunalförbundet ITSAM tillstyrker i revisions-

berättelsen för år 2019 att direktionen och dess enskilda ledamöter och 

ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Som underlag finns 

också PWC:s granskning av ITSAM:s årsredovisning för år 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunalförbundet ITSAM - Fråga om ansvarsfrihet för år 2019, skrivelse 

från kommunfullmäktiges ordförande, 2020-05-29 

ITSAM, Revisionsberättelse för år 2019, Linköping den 8 maj 2020  

Granskning av årsredovisning 2019, Kommunalförbundet ITSAM, PWC, 

2020-04-14 

 

Beslutet skickas till 

Direktionen för Kommunalförbundet ITSAM 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 27(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 74 Dnr 2020/000307 043 

Samordningsförbundet i Kalmar län årsredovisning 
2019 och fråga om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundets årsredovisning 

2019. 

 

Kommunfullmäktige beviljar, med stöd av revisionsberättelsen, 

Samordningsförbundets styrelse ansvarsfrihet för år 2019. 

 

Anmälan om jäv 

Lars Sandberg (C) och Tomas Peterson (M) anmäler jäv. 

Marie Nicholson (M) anmäler jäv pga uppdrag som ersättare i Samordnings-

förbundets styrelse som representant för Region Kalmar län.  

 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet i Kalmar län regleras av Lag (2003:1210) om 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Förbundet har tagit fram 

årsredovisning för 2019.  

 

Av PWC:s revisionsberättelse framgår följande. Angående verksamhetens 

utfall, finansiering och ekonomiska ställning, lever förbundet upp till 

kommunallagens krav på en ekonomi i balans år 2019. Samordnings-

förbundet uppfyller fastlagda finansiella och verksamhetsrelaterade mål, och 

att förbundet haft en god ekonomisk hushållning. Räkenskaperna är 

rättvisande och upprättade enligt god redovisningssed. 

 

Revisorerna uttalar att Samordningsförbundet i Kalmar län har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-

ställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. De bedömer 

att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella målen 

och verksamhetsmålen. De tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet för år 2019.  



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 28(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-26, KS § 210 

Granskning av årsredovisning 2019 Samordningsförbundet i Kalmar län, 

PWC, april 2020 

Revisionsberättelse, revisorerna 2020-04-23 

Samordningsförbundet i Kalmar län, Årsredovisning 2019 

 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet i Kalmar län  

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 29(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Dnr 2020/000344 101 

Begäran från Mikaela Hallberg (S) om entledigande från 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Mikaela Hallberg (S) från uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige fr o m 2020-06-15, och överlämnar ärendet 

till Länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning för att utse ny 

ersättare.  

 

Sammanfattning 

Michaela Hallberg (S) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran från Mikaela Hallberg (S) om entledigande från uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige 

 

Beslutet skickas till 

Mikaela Hallberg 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 30(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 76 Dnr 2020/000321 101 

Begäran från Anna Svensson (C) om entledigande från 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Anna Svensson (C) från uppdraget som 

ledamot i kommunstyrelsen fr o m 2020-06-15. 

 

Kommunfullmäktige utser Eva Svensson (C) till ny ledamot i kommun-

styrelsen fr o m 2020-06-15. 

 

Kommunfullmäktige utser Sandra Carlsson (C) till ny ersättare i kommun-

styrelsen fr o m 2020-06-15.  

 

Sammanfattning 

Anna Svensson (C) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen. 

 

Centerpartiet nominerar Eva Svensson (C) som ny ledamot i kommun-

styrelsen. 

 

Då Eva tidigare var ersättare i kommunstyrelsen, nomineras Sandra Carlsson 

(C) till uppdraget som ny ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Begäran från Anna Svensson (C) om entledigande från uppdrag som ledamot 

i kommunstyrelsen 

 

Beslutet skickas till 

Anna Svensson  

Eva Svensson  

Sandra Carlsson 

HR-avdelningen 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 31(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Administrativa avdelningen 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 32(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77 Dnr 2020/000289 101 

Uppdrag i barn- och utbildningsnämnden, valbered-
ningen och Vimarhem AB efter Maria Modig (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Maria Wisberg (S) till ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden fr o m 2020-06-15. 

 

Kommunfullmäktige utser Kenneth Björklund (S) till ersättare i kommun-

fullmäktiges valberedning fr o m 2020-06-15. 

 

Kommunfullmäktige utser Anders Enqvist (S) till ersättare i bostadsbolaget 

Vimarhem AB fr o m 2020-06-15.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige entledigade, efter hennes begäran, Maria Modig (S) 

från dessa tre uppdrag fr o m 2020-05-11: ledamot i barn- och utbildnings-

nämnden, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning samt ersättare i 

bostadsbolaget Vimarhem AB. 

 

Socialdemokraterna nominerar nya förtroendevalda till uppdragen.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran från Maria Modig (S) om entledigande, 2020-04-24 

Nominering av förtroendevald som ledamot i barn- och utbildningsnämnden, 

2020-06-04 

Nominering av förtroendevald som ersättare i kommunfullmäktiges 

valberedning, 2020-06-04 

Nominering av förtroendevald som ersättare Vimarhem AB, 2020-06-04 

 

Beslutet skickas till 

Maria Wisberg  



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 33(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kenneth Björklund 

Anders Enqvist 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Valberedningen 

Vimarhem AB 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 34(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Dnr 2020/000290 115 

Tillval av nämndeman för perioden 2020-2023 pga 
Corona och Covid-19. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer till Petra Whidotti som nämndeman i Kalmar 

Tingsrätt fr o m 2020-06-15.  

 

Sammanfattning 

Kalmar tingsrätt begär tillval av en nämndeman för perioden 2020 - 2023 på 

grund av den rådande situationen med coronaviruset och sjukdomen covid-

19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer som är 70 år eller äldre 

att begränsa sina sociala kontakter och undvika platser där människor 

samlas. För att förebygga risk för brist på nämndemän har tingsrätten 

beslutat om tillval av en nämndeman för Vimmerby kommuns del. 

 

Valberedningens ordförande Magnus Danlid (C) meddelar att Sverige-

demokraterna nominerar Petra Whidotti för nämndemannauppdraget.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-09-30, KF § 130 

Tillval, brev från Kalmar tingsrätt 2020-04-28, AD 2020-160 

 

Beslutet skickas till 

Petra Whidotti 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

Kalmar Tingsrätt 

 

___________________ 
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§ 79 Dnr 2020/000366 102 

Fyllnadsval till uppdrag som nämndeman i Kalmar 
Tingsrätt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fattar beslut i detta ärende idag. 

 

Kommunfullmäktige entledigar Marcela Mesta Velasquez Ledin från 

uppdraget som nämndeman i Kalmar tingsrätt fr o m 2020-06-15. 

 

Kommunfullmäktige utser Rebecka Fredriksson till uppdraget som 

nämndeman i Kalmar Tingsrätt fr o m 2020-06-15.  

 

Sammanfattning 

Marcela Mesta Velasques Ledin begär entledigande från sitt uppdrag som 

nämndeman i Kalmar tingsrätt. 

 

Kristdemokraterna nominerar Rebecka Fredriksson som ny nämndeman.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran från Marcela Mesta Velasques Ledin om entledigande, 2020-06-15 

E-post den 14 juni 2020 kl 19:51 från Gudrun Brunegård  

 

Beslutet skickas till 

Marcela Mesta Velasques Ledin 

Rebecka Fredriksson  

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

Kalmar Tingsrätt 

 

___________________ 
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§ 80 Dnr 2020/000264 107 

Ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer och generella ägardirektiv för 

Vimmerby kommuns bolag, att gälla från och med dag för fastställande av 

respektive bolags bolagsstämma. 

 

Tidigare Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag 

(fullmäktige 2017-05-29, dnr 2017/063, Id 56542) upphör att gälla.  

 

Sammanfattning 

Gällande Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby kommuns 

bolag behöver justeras. Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s, VkF AB:s, 

styrelse vill förtydliga/ förändra delar i det generella ägardirektivet. 

 

Ändring har gjorts på sidan 3, så att det framgår att alla styrdokument inte är 

tillämpliga på moderbolaget VkF AB, då det bolaget inte bedriver egen 

verksamhet. Ändring har också gjorts på sidan 10, under anställningsvillkor 

för verkställande direktör.  

 

Efter kommunfullmäktiges beslut ska ägardirektivet fastställas på respektive 

bolags bolagstämma.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-26, KS § 204 

Sammanträdesprotokoll 2020-04-07 med bilagor, Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB  

Tjänsteskrivelse 2020-04-28, Riktlinjer och generella ägardirektiv för 

Vimmerby kommuns bolag, Id 71115 

Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag,  

Id 71114 
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Beslutet skickas till 

Vimmerby kommuns helägda bolag 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 81 Dnr 2019/000532 010 

Riktlinjer och taxor, tillägg för ambulerande försäljning 
och Sommartorget 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner tillägg till avsnittet ”Ambulerande 

försäljning”. 

 

Kommunfullmäktige godkänner uppdatering av bilaga 4 avseende 

Sommartorget, omformulering angående bokning av plats.  

 

Sammanfattning 

Förslaget till reviderade riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, 

uteservering, marknad, torghandel och försäljning, evenemang, andra 

markupplåtelser + Sommartorget möjliggör enligt Samhällsbyggnads-

avdelningen ett mer effektivt arbetsflöde, förstärkt service samt stärker 

förtroendekapitalet hos sakägare och andra aktörer. Därutöver gagnar 

styrdokumentet likabehandlingsprincipen. Rutinen för ärendehantering av 

Sommartorget samt tillhandahållandet av information har också uppdaterats 

enligt gällande regler.  

 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-26 KS § 203 

Protokollsutdrag 2020-05-05, SBU § 50 

Riktlinjer och taxor, Id 69790 

Bilaga 4, Riktlinjer för Sommartorget, Id 70827 

Tjänsteskrivelse 2020-04-14, Riktlinjer och taxor, tillägg för ambulerande 

försäljning och Sommartorget, Id 70664 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 82 Dnr 2017/000430 000 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Stubingränd, 
Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av Vimmerby 3:3 Stubin-

gränd, Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för 

del av Vimmerby 3:3, Stubingränd. Av Plan- och genomförande-

beskrivningen framgår att detaljplanens syfte är att möjliggöra för 

bostadsbyggelse genom att en ny lokalgata anläggs med anslutning från 

Snokebovägen, samt att det biologiskt viktiga våtmarksområdet norr om 

bostadsområdet bevaras. Det framgår också att detaljplanen skapar lämplig 

bebyggelseutveckling i ett område där det råder ett högt bebyggelsetryck.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag2020-05-26 KS § 201 

Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Stubingränd, 

MBN 2017-1147, 2020-04-01 

Plankarta 2019-08-14 

Protokollsutdrag 2020-04-08 MBN § 54 

Plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 

Stubingränd, MBN 2017-1147, 2020-04-01 

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 83 Dnr 2020/000246 315 

Färdigställande av Rosenhill och Kv Stören 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnads-

avdelnings gatukontor i uppdrag att utföra arbetet, etapp 1 enligt upprättat 

förslag. 

 

Finansiering sker som nyinvestering, till en kostnad av 1,5 mnkr. 

 

Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att 

återkomma till kommunstyrelsen med förslag om finansiering inom beslutad 

ram 80 mnkr.  

 

Sammanfattning 
Av Samhällsbyggnadsutskottets beslut i ärendet framgår att gator och 

trottoarer omkring kvarteret Stören i centrala Vimmerby är i behov av 

upprustning. Bedömningen är att iordningställandet behöver påbörjas 

omgående då området passeras dagligen av ett stort antal kommuninvånare 

och turister under sommarsäsongen.  

 

Etapp 1 beräknas kosta 1 500 000 kr plus 200 000 kr som belastar projektet 

Vackra Vimmerby. Etapp 2 beräknas kosta 1,1 mnkr. Planeringen är att 

arbetet utförs under år 2021. Förslaget innebär att finansieringen delvis tas 

som en nyinvestering.  

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-05-26 KS § 199 

Protokollsutdrag 2020-05-05 SBU § 45  

Tjänsteskrivelse 2020-04-15, Iordningställande av gator och trottoarer runt 

det nya kvarteret Stören i centrala Vimmerby, etapp 1 

 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

___________________ 
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§ 84 Dnr 2020/000266 042 

Budgetuppföljning per april 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättad budgetuppföljning per 2020-04-30.  

 

Sammanfattning 

Av kommunstyrelsens beslut i ärendet framgår följande. Det är svåra tider 

ekonomiskt, och prognosen i budgetuppföljningen per 2020-04-30 är mycket 

osäker, på grund av krisläget med coronaviruset och covid-19. 

 

Prognosen i uppföljningen är ca 6 mnkr bättre än de siffror som finns i 

delårsrapporten på grund av statsbidrag som inkommit efteråt. Den pekar 

mot ett totalt underskott knappt 30 mnkr för helåret 2020. 

 

De större avvikelserna per sista april är socialnämnden med -35, mnkr och 

barn- och utbildningsnämnden med -7 mnkr. Inom kommunstyrelse-

förvaltningen ger kost, lokalvård och räddningstjänst ett underskott på 

knappt 5 mnkr, medan prognosen är att förvaltningen beträffande 

investeringarna nästan når ramen på 80 mnkr. 

 

Kommunstyrelsen bedömer att arbetet med beslutat handlingsprogram för en 

budget i balans behöver komma igång, i ett samspel mellan majoritet och 

opposition.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-26 KS § 208 

Budgetuppföljning April 2020 

Styrelseprotokoll Vimarhem AB 2020-02-20, med bilagor 

Styrelseprotokoll Vimarhem AB 2020-04-02, med bilagor 

Delårsrapport januari-april 2020, Vimarhem AB 

Delårsrapport januari-april 2020, Vimmerby Energi & Miljö AB med 

dotterbolag 
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Vimmerby Fibernät AB, beräknad resultaträkning Delårsbokslut 202004, 

mnkr 

Styrelseprotokoll Vimmerby Energi & Miljö AB 2020-02-04 

Styrelseprotokoll Vimmerby Energi Nät AB 2020-02-04 

Styrelseprotokoll Vimmerby Energiförsäljning AB 2020-02-04 

Styrelseprotokoll Vimmerby Fibernät AB 2020-02-04 

Styrelseprotokoll Vimmerby Energi & Miljö AB 2020-03-25 

Styrelseprotokoll Vimmerby Energi Nät AB 2020-03-25 

Styrelseprotokoll Vimmerby Energiförsäljning AB 2020-03-25 

Styrelseprotokoll Vimmerby Fibernät AB 2020-03-25 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunens nämnder och bolag 

 

___________________ 
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§ 85 Dnr 2019/000608 109 

Motion om språkkrav inom äldreomsorgen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Reservationer 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

 

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.  

 

Ärendet remitterades till socialnämnden. Av socialförvaltningens 

tjänsteskrivelse framgår följande. Det saknas resurser inom socialnämndens 

budgetram både för utredning och för att anordna utbildning som motsvarar 

Socialstyrelsens rekommendationer. Att utreda eller anordna utbildning 

faller heller inte inom socialnämndens ansvarsområde. Vid anställning görs 

alltid en individuell bedömning om den sökande kan klara arbetsuppgifterna, 

till exempel görs ett enklare språktest.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med socialnämndens beslut, att 

kommunfullmäktige avslår motionen.  

Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till motionen.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag, kommunstyrelsens förslag att 

avslå motionen och Anneli Jakobssons (SD) förslag att bifalla motionen. 

Han ställer dem mot varandra, och finner att fullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-03-17 KS § 95 

Protokollsutdrag 2020-02-13 SN § 9 

Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 2020-01-20, Id 27967 

Motion om språkkrav, 21/11-2019 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Anneli Jakobsson 

 

___________________ 
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§ 86 Dnr 2019/000612 109 

Motion om stadsnära odling i Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om stadsnära odling.  

 

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.  

 

Ärendet remitterades till Samhällsbyggnadsavdelningen, som i sin 

tjänsteskrivelse uttalar att en markinventering visar att det inte finns något 

markområde att avvara för ändamålet. Möjligheten till ett mer småskaligt 

projekt har undersökts. Avdelningen bedömer att projektets syfte är 

nyttofullt, men att aktuella resurser och förutsättningar gör att stadsnära 

odling i dagsläget bedöms inte vara genomförbart i Vimmerby kommun.  
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Deltagande i debatten 
Jacob Kant (V)  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag SBU 2020-05-05, § 41, Motion om stadsnära odling i 

Vimmerby kommun 

Motion om stadsnära odling, id 68881 

Tjänsteskrivelse - Om stadsnära odling i Vimmerby kommun, yttrande 

Kartskiss, del av Vimmerby 3:5, id 70232 

Ortofoto, del av Vimmerby 3:5, id 70234 

 

Beslutet skickas till 

Jacob Kant 

 

___________________ 
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§ 87 Dnr 2020/000082 109 

Motion om digital signering av protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen om digital signering av protokoll.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion att kommunen utreder 

möjligheterna till digital signering av protokoll i Vimmerby kommun. 

Åtgärden skulle ske som ett led i arbetet med att förenkla och effektivisera 

processen för protokollsjustering. Förenklingen består enligt Anneli 

Jakobsson (SD) i att tider inte behöver bestämmas för att fysiskt vara på 

plats vid justeringen. Hon menar att det också är en miljöförbättrande åtgärd 

genom att bilåkandet minskas.  

 

Ärendet remitterades till administrativa avdelningen, som i sin tjänste-

skrivelse uttalar att kommunen i oktober byter system för dokument- och 

ärendehantering samt mobil mötesfunktion. I samband med införandet 

planeras för digital justering av protokoll med mobilt Bank-ID.  

 

Avdelningen bedömer att funktionen att justera protokoll digitalt 

effektiviserar arbetet genom att gemensam tid inte behöver bokas och resor 

inte behöver utföras för justeringen.  

 

 

Deltagande i debatten 
Anneli Jakobsson (SD)  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-05, § 66, Motion om digital signering av protokoll 

Motion om digital signering av protokoll 

Tjänsteskrivelse - Digital signering av protokoll 

Protokollsutdrag 2020-03-17 § 109 Motion om digital signering av protokoll 
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Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

 

___________________ 
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§ 88 Dnr 2019/000611 109 

Motion om fri tid inom hemtjänsten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Motivering: Det finns redan en plan för att införa en liknande modell inom 

hemtjänsten i Vimmerby kommun. 

 

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 

förutsättningar 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. 

 

Ärendet remitterades till socialnämnden. Av socialförvaltningens 

tjänsteskrivelse framgår att ett förslag till modell i Vimmerby finns, den kan 

kallas Ramtid, och kommer att införas i samband med införandet av nytt 

verksamhetssystem. Socialförvaltningen eftersträvar en modell där besluten 

inte är så detaljerade, där utförarsidan får större frihet att planera tillsammans 

med brukaren och där behovsbedömning sker genom IBIC (Individens 

behov i centrum, en systematisk dokumentation i modell framtagen av 

Socialstyrelsen). Förvaltningen menar att utmaningen är samtidigt att 
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fortsätta hålla kontroll på sina kostnader, kunna lämna offentlig statistik samt 

att se till att rättssäkerheten för den enskilde upprätthålls.  

 

Deltagande i debatten 
Jens af Ekenstam Stenman (V) 

Lars Sandberg (C)  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-04-16, § 19, Svar på motion om "Fri 

tid" inom hemtjänsten 

Motion 2019-11-17, Fri tid inom hemtjänsten. Id 27970. 

Kommunfullmäktige 2019-11-25. Beslut att överlämna ärendet till 

socialnämnden för 

beredning. Id 27966. 

Tjänsteskrivelse av socialchef Anette Nilsson. Id 27969.  

 

Beslutet skickas till 

Jacob Kant 

 

___________________ 
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§ 89 Dnr 2018/000557 109 

Medborgarförslag om att undanta VOK-skogen från 
vanligt skogsbruk 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets punkt 1, 2 och 4. 

 

Kommunfullmäktige anser punkt 3 och 5 besvarade.  

 

Sammanfattning 

Bertil Axelsson har med stöd av 21 funktionärer i Vimmerby 

Orienteringsklubb (VOK) lämnat ett medborgarförslag om att undanta 

skogen runt VOK från vanligt skogsbruk. Det område som avses omgärdas 

av Lundgatan i söder, Snokebovägen i väster, Bysjövägen i öster och Haga i 

norr. 

 

Bertil Axelsson och funktionärerna föreslår följande. 

- VOK-området sköts varsamt, med manuell huggning samt häst eller 

fyrhjuling för frakten av virket.  

- Vindfällda träd tas ut från skogen och träd angripna av granbarkborre tas 

omhand. 

- Möjligheten att skriva ett naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen eller 

länsstyrelsen övervägs. 

- Representanter från kommunen och den entreprenör som sköter 

kommunens skogar gör tillsammans med tre kontaktpersoner från VOK en 

inspektion av skogsskötseln i området. 

 

Medborgarförslaget remitterades till Samhällsbyggnadsavdelningen, som 

lämnade förslag 2019-05-28 § 58. Kommunfullmäktige återremitterade 

ärendet 2019-09-30 § 144 för utredning av vad som gäller lagmässigt. Ett 

nytt förslag till beslut finns nu framtaget och berett.  

 

Förslag till beslut 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 52(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

Deltagande i debatten 
Jacob Käll (C) 

Jacob Kant (V) 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag SBU 2020-05-05, § 43, Medborgarförslag om att undanta 

VOK-skogen från vanligt skogsbruk  

Medborgarförslag, undanta VOK-skogen från vanligt skogsbruk Id 63726 

2018-11-27 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag VOK-skogen återremittering 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll § 144 2019-09-30 

 

Beslutet skickas till 

Bertil Axelsson 

 

___________________ 
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