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Tjänstgörande ersättare  Ordinarie ledamöter:  Ersättare:  

  Ingela Nilsson Nachtweij (C) Bertil Carlsson (C) 

  Peter Karlsson (C) Dennis Lindström (C) 

  Magnus Danlid (C) Christoffer Cederstrand (C) 

  Anna Svensson (C) Rein Soovik (C) 

  Erik Paulsson (C) Birger Andersson (C) 

  Lisbeth Karlsson (C) Marita Lindström (C) 

  Marcus Jonmyren (C) Krister Bergqvist (C) 

  Lars Sandberg (C)   

  Bo Svensson (C)   

Bertil Carlsson (C) Jacob Käll (C)   

  Eva Svensson (C)   

  Kent Skaate (C)   

  Curt Tyrberg (C)   

Kjell Alexandersson from § 127 (M) Marie Nicholson tom § 125 (M) Hannah Gånge (M) 

  Tomas Peterson (M) Kjell Alexandersson (M) 

  Johan Blomberg (M) Sören Sjöholm (M) 

  Maria Lundmark (M)   

  Niklas Gustafsson (M)   

  Håkan Nyström (M)   

  Ola Gustafsson (KD) Hanna Weckfors (KD) 

Christina Sorsa (KD) Tino Åberg (KD) Christina Sorsa (KD) 

  Nina Gustafsson (KD) Clara Castelblanco (KD) 

  Torbjörn Sandberg (KD)   

  Daniel Nestor (S) Anders Enqvist (S) 

  Helen Nilsson (S) Maria Wisberg (S) 

  Eva Berglund (S) Erik Bouvin (S) 

  Peter Högberg (S) Maria Modig (S) 

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

  Kenneth Björklund (S) Malin Elvingsson (S) 

  Cissi Hammar (S) Håkan Korán (S) 

  Pernilla Eriksson (S)   

Maria Modig (S) Mats Genfors (S)   

Anders Enqvist from § 126 (S) Emily Palenzuela (S)   

  Stig Jaensson (S)   

  Ann-Marie Blomgren (S)   

  Lars Johansson (V) Peter Lingeteg (V) 

  Peter Fjällgård (V) Sandra Sjöblom (V) 

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

  Johanna Cederstrand (V)   

  Jacob Kant (V)   

  Anneli Jakobsson (SD) Mats Hennestig (SD) 

  Petra Anemyr (SD) Roger Liljegren (SD) 

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

  Emil Larsson (SD)   

  Kjell Jakobsson (SD)   

-  Peter Bengtsson (SD)   

  Presidium:  Övriga deltagare:  

  Lennart Nygren, 2v ordf (S) Kommunsekreterare  

Clara Castelblanco from § 139 (KD) Gudrun Brunegård, 1v ordf  
tom § 138 

(KD) Jenny Andersson  

  Leif Larsson, ordförande (C)   
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 § 121 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Bo Svensson (C) och Ann-Marie Blomgren (S) 

att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 122 Dnr 2019/000018 101 

Meddelanden 2019 till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av förekomsten av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019 

Revisionsrapport granskning av införande av GDPR 

Tjänsteskrivelse Vimmerby kommun Kommunstyrelsen - svar till revisionsrapport 

Protokollsutdrag 2019-09-03 KS § 246 Revisionsrapport granskning av införande GDPR 

Inspektionsprotokoll (11620288) 

Missiv granskning av styrande dokument 

Rapport granskning av styrande dokument Vimmerby 

 

___________________ 
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§ 123 Dnr 2019/000023 101 

Allmänhetens frågestund i fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger allmänhetens frågestund till handlingarna.      

 

Sammanfattning 

Ingvar Edlund ställer en fråga angående kommunens klimatarbete. Han anser 

att de åtgärder som vidtas inte stämmer överens med aktuellt klimathot. 

Ingvar Han berättar att Vimmerby fick sista placering i en ranking över 

kommuners klimatarbete. Han frågar om kommunen väger in klimatet i de 

beslut som fattas.  

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) anser att klimatet är en mycket angelägen 

fråga. Vår kommun är med i FN:s utbildningssatsning Glokala Sverige, och 

ska arbeta enligt Agenda 2030. Kommunen har identifierat målsättningar för 

klimatarbetet. Globala hållbarhetsmål ska integreras i budgetarbetet. 

Kommunens hållbarhetsstrateg har tagit fram ett förslag till hållbarhets-

policy, den kommer inom kort upp för politiskt ställningstagande.  

 

___________________ 
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§ 124 Dnr 2019/000022 101 

Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger ledamöternas frågestund till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) frågar Ingela Nilsson Nachtweij (C) varför 

askkoppen vid cykelstället utanför Stadshuset är borttagen. Anneli menar att 

personer nu kastar fimpar på marken. Anneli frågar också varför det inte 

finns någon tydlig skylt som meddelar att det är ett rökfritt område utanför 

Stadshuset. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) svarar att det är rökförbud utanför Stadshuset. 

Nya tobakslagen säger att om rökning tidigare varit tillåten där det nu är 

förbud, måste även askkoppen tas bort.  

 

Anneli säger att det finns en liten skylt på entrédörren till Stadshuset, och 

menar att skylten bör finnas på den plats där förbudet börjar. 

 

Ingela säger att den enskilde har ansvar för att inte slänga fimpar på marken, 

men att det är bra att Anneli uppmärksammar frågan.  

 

Beslutsunderlag 

Fråga till Ingela Nilsson Nachtweij (C) om rökförbud 

 

___________________ 
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§ 125 Dnr 2019/000156 101 

Nämndernas återredovisning till fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger barn- och utbildningsnämndens samt miljö- och 

byggnadsnämndens återredovisningar till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Peter Karlsson (C) och 

förvaltningschef Ola Karlsson redovisar nämndens resultat utifrån 

perspektiven i de balanserade styrkorten.  

 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Niklas Gustafsson (M) och 

förvaltningschef Anders Helgée redovisar nämndens resultat utifrån 

perspektiven i de balanserade styrkorten.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens återredovisning inför fullmäktige den 30 september 

Miljö- och byggnadsnämndens återredovisning inför fullmäktige den 30 september 

 

___________________ 
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§ 126 Dnr 2019/000185 101 

Bolagens återrapportering till kommunfullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger de kommunala bolagen Vimmerby Energi & 

Miljö AB, Vimmerby Fibernät AB samt Vimarhem AB:s återrapporter till 

handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby Energi & Miljö AB:s samt Vimmerby Fibernät AB:s ordförande 

Ola Gustafsson (KD) redovisar bolagets resultat utifrån perspektiven i de 

balanserade styrkorten.  

 

Vimarhem AB:s ordförande Magnus Danlid (C) och VD Johan Oléhn 

redovisar bolagets resultat utifrån perspektiven i de balanserade styrkorten.  

 

Deltagande i debatten 

Mats Hennestig (SD) 

Anneli Jakobsson (SD) 

Eva Berglund (S)  

 

Beslutsunderlag 

Återredovisning från Vimmerby Energi & Miljö AB och Vimmerby Fibernät AB 

Återredovisning från Vimarhem AB 

 

___________________ 
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§ 127 Dnr 2019/000025 101 

Information från revisorerna till fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger revisorernas information till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Roland Ilemark, ordförande för kommunens revisorer, föredrar 

omständigheterna angående den granskning som gjorts av kommunens 

arbete med anpassningar till EU:s nya dataskyddsförordning GDPR.  

 

Revisorerna uppdrog till PwC att genomföra granskningen. Utifrån PwC:s 

revisionsrapport uttalar nu kommunens revisorer att uppgift kvarstår för 

kommunen att upprätta ett register över de personuppgiftsbehandlingar som 

utförs. Det kvarstår även att definiera roller och ansvar för dataskyddsombud 

och dataskyddssamordnare, samt att upprätta rutiner för att kunna visa att 

förordningen följs. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen yttrar med anledning av granskningen att 

genom att vidta planerade åtgärder inom följande områden bedöms att 

bestämmelserna i dataskyddsförordningen kommer att kunna följas. 

- Processbaserad informationskartläggning 

- Register över behandlingar av personuppgifter 

- Definiera roller och ansvar 

- Upprätta rutiner för att visa att Dataskyddsförordningen följs  

- Informationssäkerhet 

 

___________________ 
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§ 128 Dnr 2019/000337 040 

Fråga om ansvarsfrihet för kommunalförbundet ITSAM 
år 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar kommunalförbundet ITSAM:s direktion och 

dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  

Anmälan om jäv 

Tomas Peterson (M), Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Helen Nilsson (S) 

anmäler jäv. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har tagit del av kommunalförbundet ITSAM:s 

årsredovisning för år 2018 samt revisionsberättelsen.  

 

Förbundsdirektör Mattias Robertsson Bly föredrar ärendet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning föreslår 

kommunfullmäktige att bevilja kommunalförbundet ITSAM:s direktion och 

dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  

Beslutsunderlag 

Fråga om ansvarsfrihet för kommunalförbundet ITSAM år 2018. 

Kommunalförbundet ITSAM:s redovisning inför kommunfullmäktige 2019-

09-30 

Beslut 2019/00026 Direktionens beslut 

Revisionsberättelse 

Revisionsrapport PWC 

Årsbokslut år 2018 Itsam 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet ITSAM 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 129 Dnr 2019/000278 043 

Samordningsförbundet i Kalmar län årsredovisning 
2018 och fråga om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner, för Vimmerby kommuns del, 

årsredovisningen för Samordningsförbundet i Kalmar län år 2018, och 

beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.  

 

Anmälan om jäv 

Eva Berglund (S) anmäler jäv. 

 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet i Kalmar län har tagit fram årsredovisning för år 

2018. Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse. De tillstyrker att 

styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

 

Förutsättningarna för Samordningsförbundet i Kalmar län regleras i lagen 

(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Enligt 26 § 

ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva om styrelsen ska beviljas 

ansvarsfrihet. 

 

Av förbundsordningen framgår följande. Samordningsförbundets säte är 

Kalmar. Förbundets medlemmar är Region Kalmar län och kommunerna i 

Kalmar län, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundets 

ändamål är att inom Kalmar län bedriva en finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet. Resurserna ska användas för samordnade 

bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska få eller förbättra sin 

förmåga att förvärvsarbeta.   

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-09-03 KS § 260 

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2018 
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Beslut RF 2019-06-04 Årsredovisning 

Revisionsberättelse Samordningsförbundet 2018 

Revisionsrapport Samordningsförbundet 2018 

Samordningsförbundet årsredovisning 2018 

 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet i Kalmar län 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 130 Dnr 2018/000350 111 

Val av nämndemän i Kalmar tingsrätt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Jimmy Alexandersson, Vimmerby, Monica 

Carlsson, Vimmerby, Bert Lindesfeldt, Vimmerby, Marcela Mesta 

Velasquez, Vimmerby, Cecilia Hammar, Vimmerby, och Kenneth 

Björklund, Gullringen, till nämndemän i Kalmar tingsrätt för perioden år 

2020 - 2023.  

 

Sammanfattning 

Kalmar tingsrätt meddelar att mandatperioden för samtliga nämndemän går 

ut år 2019. Nyval av sex nämndemän från Vimmerby kommun måste därför 

företas för perioden år 2020 - 2023. Tingsrätten behöver besked om vilka 

som valts senast 2019-10-01. Av tingsrättens skrivelse framgår att nämnde-

mannauppdraget är helt opolitiskt. Tingsrätten vill därför inte veta vilket 

parti som nominerat aktuell nämndeman.  

 

Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Jimmy Alexandersson, 

Dvärgstigen 17, 598 31 Vimmerby, Monica Carlsson, Östra Grinderum 149, 

598 93 Vimmerby, Bert Lindesfeldt, Lindängsgatan 31 A, 598 39 

Vimmerby, Marcela Mesta Velasquez, Bullerbygatan 27 B Lgh 1202, 598 34 

Vimmerby, Cecilia Hammar, St Persgatan 14, 598 39 Vimmerby, och 

Kenneth Björklund, 2:a Tvärgränd 5, 598 73 Gullringen, till nämndemän i 

Kalmar tingsrätt för perioden år 2020 - 2023.  

 

Beslutsunderlag 

Val av nämndemän i Kalmar tingsrätt 
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Beslutet skickas till 

Kalmar tingsrätt 

Jimmy Alexandersson 

Monica Carlsson 

Bert Lindesfeldt 

Marcela Mesta Velasquez 

Cecilia Hammar 

Kenneth Björklund 

 

___________________ 
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§ 131 Dnr 2019/000180 101 

Val av huvudmän till Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank 
- förlängd period 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Örjan Arvidsson (C), Ulf Svensson (C), Emily 

Palenzuela (S) och Lars Johansson (V) som huvudmän i Lönneberga-Tuna-

Vena Sparbank från och med årsstämman år 2019 till och med årsstämman 

år 2023.  

Sammanfattning 

Vimmerby kommun representeras i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank med 

fyra huvudmän. Kommunfullmäktige utsåg 2019-04-29 Örjan Arvidsson 

(C), Ulf Svensson (C), Emily Palenzuela (S) och Lars Johansson (V) som 

huvudmän för banken, och perioden angavs till mandatperioden 2019-2022.  

 

Bankens VD Daniel Lang meddelar nu att huvudmännens mandattid går ut 

först vid bankens årsstämma 2023. Deras uppdrag ska därför avse perioden 

från och med årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Förlängd period för huvudmän till Lönneberga-Tuna-Vena 

Sparbank 

Beslutet skickas till 

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

Örjan Arvidsson 

Ulf Svensson 

Emily Palenzuela 

Lars Johansson 

 

___________________ 
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§ 132 Dnr 2019/000514 101 

Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare 
i kommunstyrelsen från Marcus Jonmyren (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunallagen 5 kap 33 § att ärendet 

kan avgöras vid dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktige entledigar Marcus Jonmyren (C) från uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige utser Peter Karlsson (C) som ersättare i kommun-

styrelsen i hans ställe. 

 

Sammanfattning 

Marcus Jonmyren (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare 

i kommunstyrelsen.  

 

Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att entlediga Marcus Jonmyren 

(C) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Peter Karlsson (C) som 

ersättare i kommunstyrelsen i hans ställe.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen 

från Marcus Jonmyren (C)  

 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

Marcus Jonmyren  

Peter Karlsson  

___________________ 
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§ 133 Dnr 2019/000495 101 

Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot 
i barn- och utbildningsnämnden från Mats Genfors (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunallagen 5 kap 33 § att ärendet 

kan avgöras vid dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktige entledigar Mats Genfors (S) från uppdraget som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige utser Maria Modig (S) som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden i hans ställe. 

Kommunfullmäktige utser Maja Westerberg Enqvist (S) som ersättare i 

barn- och utbildningsnämnden i Maria Modigs ställe.  

 

Sammanfattning 

Mats Genfors (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden.  

 

Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att entlediga Mats Genfors (S) 

från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Maria Modig (S) som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden i hans ställe. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Maja Westerberg 

Enqvist (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden i Maria Modigs 

ställe.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden från Mats Genfors (S)  
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Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

Mats Genfors 

Maria Modig  

Maja Westerberg Enqvist  

 

___________________ 
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§ 134 Dnr 2017/000395 214 

Detaljplan för Kiosken 1, del av Vimmerby 3:3, Järpen 3 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Kiosken 1, Stören 4, Vimmerby 

3:260, Järpen 3 samt del av Vimmerby 3:3.  

 

Sammanfattning 

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

Kiosken 1, Stören 4, Vimmerby 3:260, Järpen 3 samt del av Vimmerby 3:3.  

 

Av plan- och genomförandebeskrivningen framgår: "Syftet med detaljplanen 

är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus i Vimmerby centrum. 

Planen möjliggör för bostäder och vård samt lokaler för handel och kontor 

som får inrymmas i bottenvåning. 

Planförslaget innebär att befintlig parkeringsplats ersätts med ny bebyggelse 

i högst sex våningar. För att bilda ett mer inbjudande och stadslikt kvarter 

kan den nya bebyggelsen placeras längs befintliga gator, och därmed skapa 

ett slutet kvarter med skyddad innergård. 

Planområdet möjliggör även utveckling av handel och kontor på kvarteret 

Järpen." 

 

Vidare framgår de övergripande målen med planen, enligt följande: 

"Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där 

det råder ett högt bebyggelsetryck. I kommunens översiktsplan för 

Vimmerby ska ny bostadsbebyggelse möjliggöras genom förtätningar av 

staden inom gång- och cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till 

rekreationsområden, skola och idrottsanläggningar. 

Huvudsyftet med detaljplaneläggningen är bostäder med möjlighet att driva 

mindre verksamheter i bottenvåningen. 

Detaljplaneförslaget möjliggör en ny bostadsbebyggelse i centralt och 

attraktivt läge. 

Planförslaget möjliggör en ny användning av fastigheten Järpen 3, det 

tillkommer användning kontor (K). Det finns även möjlighet till utökning av 

fastighet Järpen 3. Detta för att allmän platsmark i form av gata (ägs av 
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Vimmerby kommun) används mestadels av anställda på Coop och 

varufordon från och till fastigheten (privatägd). 

Detaljplanen medger en flexibel utformning där byggnation kan rymma flera 

olika upplåtelseformer, såsom bostäder, vård, kontor och handel."  

 

Deltagande i debatten 

Lars Johansson (V) 

Helen Nilsson (S) 

Niklas Gustafsson (M)  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-09-03 KS § 242 

Planbeskrivning_antagande 2019-06-03 

Granskningsutlåtande 2019-06-03 

§ 89 MBN 2019-06-12 Detaljplan Kiosken 1 m 

Plankarta_Kiosken 1 mfl_antagande 2019-06-03 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen  

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

___________________ 
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§ 135 Dnr 2019/000250 214 

Detaljplan för del av Gullvivan 4 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Gullvivan 4.  

 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 

framtaget förslag till detaljplan för fastigheten Gullvivan 4. Nämnden 

motiverar beslutet med att detaljplanen möjliggör en tillbyggnad som idag 

inte får plats på befintlig fastighet, och som överskrider nuvarande byggrätt. 

Syftet är att planlägga från ”allmänt ändamål” till ”bostad” för att kunna 

utöka bostadsfastigheten. Anledningen till fastighetsutökningen är en önskad 

tillbyggnad som inte får plats på befintlig fastighet och som överskrider 

nuvarande byggrätt.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-09-03 § 243 

Undersökning om betydande miljöpåverkan Gullvivan 4 och del av 

Gullvivan 5, 2019-08-14 

Granskningsutlåtande Gullvivan antagande 2019-08-14 

Planbeskrivning Gullvivan antagande 2019-08-14 

Plankarta Gullvivan antagande 2019-08-14 

§ 125 MBN 2019-08-21 Detaljplan Gullvivan 4 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

___________________ 
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§ 136 Dnr 2019/000430 101 

Rapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige om 
avtalssamverkan år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen om avtalssamverkan.  

 

Sammanfattning 

En kommun får enligt kommunallagen 9 kap 37 § ingå avtal om att någon av 

dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun. Det kallas 

då avtalssamverkan. Kommuner får komma överens om att uppdra åt en 

anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst 

ärende eller en viss grupp av ärenden. Det kallas extern delegering.  

 

Kommunstyrelsen ska enligt 38 § varje år rapportera till fullmäktige om 

aktuell avtalssamverkan. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en 

redogörelse för avtalssamverkan samt extern delegering.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-09-03 KS § 247 

Rapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige om avtalssamverkan 

 

___________________ 
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§ 137 Dnr 2019/000402 803 

Opinionssatsningen Tobacco Endgame - Rökfritt 
Sverige 2025 

Kommunfullmäktiges beslut 

Vimmerby kommun ställer sig bakom Tobacco Endgame, ett tobaksfritt 

Sverige 2025. 

 

Reservationer 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Tankesmedjan Tobaksfakta är en ideell förening som arbetar för ett 

tobaksfritt samhälle. De informerar, utbildar och diskuterar angående tobak 

och tobaksindustrin.  

 

Tobaksfakta har fastlagt etappmålet att den dagliga rökningen i Sverige år 

2025 ska vara nere under fem procent av befolkningen. Den målsättningen 

heter Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 och är den samlande 

visionen för deras opinionsbildning. En organisation som vill bidra med sitt 

stöd bör, enligt föreningen, förstå bakgrunden och behovet av att skärpa de 

tobaksförebyggande insatserna, stödja principen att ett årtal ska preciseras 

då rökningen ska vara kraftigt begränsad, samt stödja en bred 

opinionsbildning för politiska beslut om den process som leder till målet. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens utvecklings- och samhällsbyggnads-

avdelningar skriver i en gemensam tjänsteskrivelse att tobaksrökning är ett 

av västvärldens största folkhälsoproblem som kan förebyggas, samt att tobak 

är en inkörsport till andra droger. Vidare skriver de att Vimmerby kommun 

arbetar tobaksförebyggande på flera sätt, och att Vimmerby kommun bör 

ställa sig bakom Tobacco Endgame för att ta ytterligare steg för att motverka 

tobak.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Vimmerby kommun 

ställer sig bakom Tobacco Endgame, ett tobaksfritt Sverige 2025. 

 

Pia Young (V) yrkar på återremiss till berörda nämnder, barn- och 

utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden, med motiveringen 

att de ska ges tillfälle att yttra sig. 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till förslaget. 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till förslaget. 

 

Deltagande i debatten 
Peter Karlsson (C)  

 

Beslutsgång 

Ordföranden säger följande. 

Under överläggningarna har yrkats bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Under överläggningarna har Pia Young (V) yrkat på återremiss. 

 

Ordföranden frågar: 

Ska ärendet avgöras idag? 

Ska ärendet återremitterats? 

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordföranden frågar: 

Därmed finns endast kommunstyrelsens förslag, bifalls detsamma? 

Ordföranden finner att fullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-09-03 KS § 238 

Tjänsteskrivelse - tobaksförebyggande arbete, 2019-06-27 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen  

 

___________________ 
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§ 138 Dnr 2018/000459 109 

Motion om gåva efter 25 års arbete inom daglig 
verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen om gåva efter 25 års arbete inom 

daglig verksamhet.  

 

Sammanfattning 

Jacob Kant (V) föreslår i en motion att alla brukare inom daglig verksamhet i 

kommunen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska 

erbjudas en gåva efter 25 års arbete. Han anser att motsvarande regler bör 

gälla för dem som för kommunens medarbetare. Syftet är att stärka brukarna 

i att leva ett självständigt och meningsfullt liv, samt deras känsla av 

prestation och självutveckling. 

  

Ärendet remitterades till socialnämnden. Av förvaltningens tjänsteskrivelse 

framgår att det som talar för förslaget är inkludering och ökad delaktighet för 

brukarna inom daglig verksamhet. Personer som är medvetna om vad en 

gåva och en ceremoni innebär kan känna sig stolta och betydelsefulla. Det 

har ett signalvärde att kommunen synliggör människor med 

funktionsvariationer. 

 

Socialförvaltningen menar vidare att det som talar mot förslaget är att det är 

vanligt att personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar har svårt 

med abstrakt tänkande och tidsuppfattning. Förvaltningens strävan är att 

utforma verksamheten individuellt utifrån varje persons förutsättningar och 

behov. Att dela ut gåvor till personer som inte har förmågan att förstå 

sammanhanget och förstå vad en gåva är kan istället vara en bristande 

individuell utformning.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla motionen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår fullmäktige att motionen ska anses 

besvarad med hänvisning till socialnämndens/-förvaltningens nya rutiner för 

årlig uppvaktning av de som arbetar inom daglig verksamhet.  

 

Socialnämnden föreslår fullmäktige att bifalla motionen. 

 

Jacob Kant (V) föreslår att alla som arbetat inom Daglig verksamhet i 

Vimmerby kommun också ska erbjudas en gåva efter 25 års arbete, på 

samma villkor som kommunens övriga anställda. 

 

Deltagande i debatten 

Jacob Kant (V)  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-09-03 KS § 255 

Protokollsutdrag 2019-06-18 KSAU § 324 

Protokollsutdrag 2019-03-14 SN § 33 

Motion om gåva efter 25 års arbete inom daglig verksamhet 

 

Beslutet skickas till 

Jacob Kant  

Socialförvaltningen 

 

___________________ 
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§ 139 Dnr 2016/000553 109 

Motion om förbud att bära huvudbonad 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionens båda förslag.  

 

Reservationer 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

I en motion föreslår Anneli Jakobsson (SD), Sandor Högye (SD), Kerstin 

Högye (SD) och Kjell Jakobsson (SD) ett förbud för elever i kommunens 

skolor att bära huvudbonad. Förbudet ska även gälla anställda i de 

kommunala yrkena. Motiveringen är att nyanländas huvudbonader är en 

kränkning mot det kvinnliga könet. 

 

Motionen remitterades till kommunstyrelseförvaltningens HR-avdelning, 

som anser att medborgarnas mångfald ska återspeglas i den utbildning, stöd 

och service kommunen erbjuder sina invånare. Att begränsa medborgarnas 

rättighet att uttrycka exempelvis sin religiösa tro strider mot svensk och 

europeisk lagstiftning, menar avdelningen.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens båda 

förslag. 

 

Anneli Jakobsson (SD), Sandor Högye (SD), Kerstin Högye (SD) och Kjell 

Jakobsson (SD) föreslår att all huvudbonad förbjuds under skoltid, men keps 

och mössa får bäras på raster. Undantag från detta är besökare till skolan 

som av yrkesskäl måste bära uniform, t ex polis, brandkår osv.  

Motionärerna föreslår att slöja, niqab och burka ska förbjudas på kommunala 

arbetsplatser i Vimmerby kommun och att detta skrivs in i de lokala 

ordningsföreskrifterna. 
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Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till de två motionsförslagen. 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå de 

båda motionsförslagen. 

Pia Young (V) yrkar avslag på motionen. 

 

Deltagande i debatten 

Erik Paulsson (C)  

Lars Johansson (V)  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, kommunstyrelsens förslag och 

Anneli Jakobssons (SD) förslag. Han ställer dem mot varandra och finner att 

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-09-03 KS § 256 

Tjänsteskrivelse - Motion om förbud att bära huvudbonad, 2019-05-09 

Motion om förbud att bära huvudbonad 

 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

Sandor Högye 

Kerstin Högye 

Kjell Jakobsson 

 

___________________ 
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§ 140 Dnr 2017/000329 109 

Motion om att visa belastningsregisterutdrag även för 
utrikesfödda i kommunal verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Reservationer 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

I en motion föreslår Anneli Jakobsson (SD), Sandor Högye (SD), Jimmy 

Rödin (SD), Kerstin Högye (SD) och Kjell Jakobsson (SD) att även 

utrikesfödda i kommunal verksamhet som förskola, skola, fritidsverksamhet 

mm ska visa belastningsregisterutdrag som sträcker sig 10 år tillbaka. Syftet 

är att skydda barn och unga från personer som begått grövre brott.  

 

Motionen remitterades till HR-avdelningen, som skriver: "Utifrån att kravet 

på registerutdrag styrs av lagstiftning och utförs av polismyndigheten är 

motionsförslaget inte upp till kommunen att bedöma, utan är en fråga som 

hör hemma på riksnivå."  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Anneli Jakobsson (SD), Sandor Högye (SD), Jimmy Rödin (SD), Kerstin 

Högye (SD) och Kjell Jakobsson (SD) föreslår att lika regler för nyanlända 

ska gälla som för inrikesfödda, alltså ett belastningsregister som sträcker sig 

10 år tillbaka i tiden. 

 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Deltagande i debatten 
Eva Berglund (S)  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, kommunstyrelsens förslag och 

Anneli Jakobssons (SD) förslag. Han ställer dem mot varandra och finner att 

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-09-03 KS § 257 

Tjänsteskrivelse - Motion om att visa belastningsregisterutdrag  

Motion om att visa belastningsregisterutdrag även för utrikesfödda i 

kommunal verksamhet 

 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

Sandor Högye 

Jimmy Rödin 

Kerstin Högye 

Kjell Jakobsson 

 

___________________ 
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§ 141 Dnr 2018/000370 109 

Motion om att införskaffa kylaggregat till kommunens 
omsorgsboende 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad.  

 

Sammanfattning 

I en motion föreslår Anneli Jakobsson (SD), Jimmy Rödin (SD) och Kjell 

Jakobsson (SD) att kylaggregat införskaffas till äldreomsorgens vård- och 

omsorgsboenden. De skriver att äldre har svårt att klara av värme, och att 

personalen behöver bra förutsättningar på sin arbetsplats. 

 

Motionen remitterades till kommunstyrelseförvaltningens samhälls-

byggnadsavdelning, som skriver att medel finns avsatta i investerings-

budgeten för år 2019. På varje omsorgsboende ska det finnas tempererade 

lokaler där man kan samlas för att svalka sig under dygnets allra varmaste 

timmar. Man undersöker möjligheterna att installera kylaggregat i omsorgs-

boendena. Under tiden fram tills fasta och integrerade aggregat monteras, 

kommer mobila kylaggregat införskaffas för platserna med störst behov.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anse motionen som besvarad. 

 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår fullmäktige att avslå motionen. 

 

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

föreslår att fullmäktige ger i uppdrag att ta fram en plan på att införskaffa X 

antal kylanläggningar. 

Motionärerna föreslår att fullmäktige ger i uppdrag att införskaffa 

kylaggregat till Vimarhaga och Borghaga samt till andra omsorgsboenden 

som drivs i kommunal regi. I de bostadsrum som tillhör omsorgstagaren bör 

kommunen införskaffa fullgoda fläktar. 
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Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till att motionen anses besvarad.  

 

Deltagande i debatten 

Eva Berglund (S) 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-09-03 KS § 258 

Protokollsutdrag 2019-05-28 SBU § 62  

Motion om att införskaffa kylaggregat till kommunens omsorgsboende 

 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

Jimmy Rödin 

Kjell Jakobsson 

 

___________________ 
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§ 142 Dnr 2014/000151 109 

Motion om att Vimmerby behöver ett 
träbyggnadsprogram 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för utredning av kostnaderna för 

att ta fram ett träbyggnadsprogram.  

 

Sammanfattning 

I en motion föreslår Kenneth Björklund (S) och Håkan Korán (S) att 

kommunen företrädesvis anvisar mark, ger bygglov och själv bygger i trä, 

samt att kommunen tar fram ett träbyggnadsprogram. Syftet är att stimulera 

ett ökat industriellt byggande av bostäder i trä, som är att föredra ur 

klimathänseende. Vår skogs- och träindustri samt sysselsättningen gynnas 

också av förslaget, menar motionärerna. 

 

Motionen remitterades till kommunstyrelseförvaltningens 

samhällsbyggnadsavdelning, som bedömer att mycket arbete pågår på 

riksnivå för att utveckla och främja byggnation av hus i industriell skala. 

Avdelningen bedömer vidare att kommunen genom programmet Vackra 

Vimmerby och genom upphandlingar uppfyller de resultat som motionären 

efterfrågar. Därför behöver kommunen inte satsa resurser på att ta fram ett 

eget träbyggnadsprogram.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Kenneth Björklund (S) och Håkan Korán (S) föreslår att kommunen 

företrädesvis anvisar mark, ger bygglov och själv bygger i trä. 

Motionären föreslår att kommunen tar fram ett träbyggnadsprogram för att 

stimulera ett ökat industriellt byggande av bostäder i trä. 

 

Daniel Nestor (S) yrkar bifall till motionen. 
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Niklas Gustafsson (M) yrkar på återremiss då det framkommit att 

kostnadsberäkningen inte stämmer, att ta fram ett träbyggnadsprogram 

innebär enligt vår hållbarhetsstrateg ingen kostnad utom arbetstid. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar på återremiss.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden säger följande. 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. 

Under överläggningarna har Daniel Nestor (S) yrkat bifall till motionen. 

Under överläggningarna har Niklas Gustafsson (M) och Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) yrkat på återremiss. 

 

Ordföranden frågar: 

Ska ärendet avgöras idag? 

Ska ärendet återremitteras? 

Ordföranden finner att fullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras för 

utredning av kostnaderna för att ta fram ett träbyggnadsprogram.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-09-03 KS § 259 

Protokollsutdrag 2019-05-28 SBU § 63 

Motion - Vimmerby behöver ett träbyggnadsprogram 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 143 Dnr 2018/000334 109 

Medborgarförslag om fler förskoleplatser i Djursdala 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller förslagets första punkt angående utökat 

samarbete med skolan och fritidshemmet. 

 

Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att, i 

dialog med Samhällsbyggnadsavdelningen, ta fram en plan för 

genomförande och finansiering.  

Reservationer 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.  

Anmälan om jäv 

Torbjörn Sandberg (KD) anmäler jäv. 

Sammanfattning 

Ida Myrsäter m fl skriver i sitt medborgarförslag att många barn i Djursdala 

väntar på en plats på förskolan Backsippan, och att kötiden är 2-3 år. De 

föreslår att man utökar antalet platser på förskolan genom att starta en 4-5-

årsgrupp som kan utnyttja skollokaler, fritids och gymnastiksalen under vissa 

tider då de inte används av skolan och fritidshemmet.  

  

De föreslår också att man utökar barnens utevistelse genom att utnyttja 

omgivningen kring förskolan som ett verktyg för att ta till vara barnens 

fantasi och vetgirighet, och minska trycket på befintlig förskolelokal. 

 

Medborgarförslaget remitterades till barn- och utbildningsnämnden, som 

föreslår att första punkten bifalls med tillägget "under förutsättning att medel 

tillförs". 

 

Medborgarförslaget innehåller två beslutspunkter. Kommunstyrelsens 

ordförande Ingela Nilsson Nachtweij (C) förklarar att kommunstyrelsen 
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endast har förhållit sig till första punkten, då andra punkten inte är en politisk 

fråga utan en verksamhetsfråga. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla förslagets första 

punkt angående utökat samarbete med skolan och fritidshemmet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till barn- och 

utbildningsnämnden att, i dialog med samhällsbyggnadsavdelningen, ta fram 

en plan för genomförande och finansiering. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslagets första punkt angående utökat samarbete med skolan och 

fritidshemmet.  

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla första 

att-satsen i medborgarförslaget med tillägget under förutsättning att medel 

tillförs.  

 

Ida Myrsäter m fl föreslår 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.  

-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. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar avslag på medborgarförslaget. 

 

Deltagande i debatten 
Ingela Nilsson Nachtweij (C)  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, kommunstyrelsens förslag och 

Helen Nilssons (S) förslag. Han ställer dem mot varandra och finner att 

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-09-03 KS § 254 

Protokollsutdrag 2019-05-22 BUN § 89 

Medborgarförslag om fler förskoleplatser i Djursdala 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ida Myrsäter 

 

___________________ 
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§ 144 Dnr 2018/000557 109 

Medborgarförslag om att undanta VOK-skogen från 
vanligt skogsbruk 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att det finns 

delar i medborgarförslaget som kräver utredning av vad som gäller 

lagmässigt.  

 

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. 

 

Ärendet remitterades till kommunstyrelseförvaltningens 

samhällsbyggnadsavdelning, som uttalar följande. 

1. Då kommunen redan nu utför skogsbruket med stort ansvar för att 

naturvärden och att ett rikt friluftsliv tas till vara samt att utförandet sker på 

ett estetisk tilltalande sätt vid tätortsnära åtgärder behöver inte en särskild 

frivillig avsättning till stånd då det redan nu inte planeras för en ordinär 

storskalig skogsproduktion.  

2. Kommunens planer för området är nu enligt framtagen skogsbruksplan att 

utföra åtgärder för området på ett skonsamt och varsamt sätt dock förbehåller 

sig kommunen att använda lämpliga maskiner efter ändamålet. 

3. Vindfällor och angripen skog av granbarkborren planeras enligt 

överenskommelse med kontaktpersonerna för VOK att tas ut under 

månadsskiftet maj-juni 2019.  

4. Kommunen ser ingen fördel med att skriva särskilt naturvårdsavtal med 

staten utan förordar att skogsbruket sköts enligt medborgarförslaget med 

möten och överenskommelser mellan representanter från VOK och 

kommunen. 

5. Kommunens representanter har hållit möte med representanter för VOK. 

Mötet enades om att kommunen tar fram ett förslag på en skonsam 
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skötselplan för området med den framtagna skogsbruksplanen som underlag. 

Efter att förslaget är presenterat träffas parterna för en genomgång med 

synpunkter och detaljutformning. 

 

Bertil Axelsson närvarar vid dagens sammanträde, och yttrar sig i ärendet. 

Han säger följande. Vi är rädda om skogen, vi vill att det ska vara lätt att ta 

sig fram där och vistas i den. Vi vill att det inte ska finnas spår efter stora 

skogsmaskiner. De vindfällda träden ligger kvar i skogen, de har legat där 5-

10 år. Det ligger även kvar rishögar efter avverkning.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande. 

1. Fullmäktige avslår förslaget att göra en frivillig avsättning från vanlig 

skogsproduktion av friluftsområdet VOK-skog. 

2. Fullmäktige avslår förslaget att området ska skötas på ett varsamt sätt utan 

inblandning av stora skogsmaskiner. 

3. Fullmäktige avslår förslaget att presentera förslag på möjligheten att 

markägare skriver naturvårdsavtal med staten genom Skogsstyrelsen eller 

Länsstyrelsen. 

4. Fullmäktige anser förslaget om akuta åtgärder med att ta ut vindfällda träd 

från skogen och träd som är angripna av granbarkborrar besvarat. 

5. Fullmäktige anser förslaget att en inspektion av området sker tillsammans 

med kommunen besvarat. 

 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår fullmäktige att avslå medborgarförslaget 

punkt 1, 2 och 4, samt att anse punkt 3 och 5 besvarade. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår även att representanter från kommunen 

och VOK följer upp mötet som hölls den 24 april för genomgång av 

framtaget skötselförslag från kommunen på skogsbruket av området. 

 

Medborgarförslaget: 

1. Vimmerby kommun gör en frivillig avsättning från vanlig 

skogsproduktion av friluftsområdet VOK-skog. 

2. Området ska skötas på ett varsamt sätt utan inblandning av stora 

skogsmaskiner. 

3. Akuta åtgärder vidtas med att ta ut vindfällda träd från skogen och träd 

som är angripna av granbarkborrar. 

4. Kommunen presenterar förslag på möjligheten att markägare skriver 

naturvårdsavtal med staten genom Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. 

5. En inspektion av området sker tillsammans med kommunen. 

 

Niklas Gustafsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Jakob Kant (V) yrkar på återremiss med motiveringen att det finns delar i 

medborgarförslaget som kräver utredning av vad som gäller lagmässigt.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden säger följande. 

Under överläggningarna har yrkats bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Under överläggningarna har Jakob Kant (V) yrkat på återremiss. 

 

Ordföranden frågar: 

Är det kommunfullmäktiges mening att ärendet ska återremitteras? 

Ska ärendet avgöras idag? 

 

Ordföranden finner att fullmäktige beslutat att återremittera ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, undanta VOK-skogen från vanligt skogsbruk, Id 63726 

2018-11-27 

Kommunfullmäktiges beslut § 243 2018-12-17 

Kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut § 26 2019-01-22 

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 145 Dnr 2018/000272 109 

Medborgarförslag om hastighetsnedsättning på 
Trekantsvägen, Vimmerby 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om hastighetsnedsättning på 

Trekantsvägen, Vimmerby.  

Sammanfattning 

Lena Söderberg skriver i sitt medborgarförslag att de som bor utmed 

Trekantsvägen i Vimmerby vill ha en nedsättning av hastigheten. Nuvarande 

hastighetsgräns är 70 km/tim. Lena menar att trafiken har ökat på senare tid, 

och att det finns barn och husdjur i bostadsområdet. 

 

Ärendet remitterades till kommunstyrelseförvaltningens 

Samhällsbyggnadsavdelning, som uttalar följande. "Ansökan om sänkt 

hastighet på Trekantsvägen bör avslås. Vägen ligger utanför tättbebyggt 

område och där är bashastigheten 70 km/h. Fordonsförare ska anpassa 

hastigheten efter rådande förutsättningar."  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå ansökan om 

hastighetsnedsättning på Trekantsvägen, Vimmerby.  

 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan om 

hastighetsnedsättning på Trekantsvägen, Vimmerby. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-09-03 KS § 250 

Protokollsutdrag 2019-05-28 SBU § 52 

Medborgarförslag om hastighetsnedsättning på Trekantsvägen, Vimmerby 

 

Beslutet skickas till 

Lena Söderberg 

 

___________________ 
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§ 146 Dnr 2018/000402 109 

Medborgarförslag om att flytta 70-skyltarna på 
Korkavägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår ansökan om att flytta vägmärke för 70 km/h på 

Korkavägen, Vimmerby.    

 

Sammanfattning 

Karl Johansson lämnar ett medborgarförslag om att flytta 70-skyltarna på 

Korkavägen, från deras nuvarande position i jämnhöjd med första infarten 

till Petersborgsvägen, till en plats direkt efter Korkavägens korsning med 

Trekantsvägen. Karl Johansson menar att raksträckan parallellt med 

Petersborgsvägen inbjuder till högre hastigheter än tillåtna 70 kr/tim. Det 

finns flera utfarter till Korkavägen där, och vägsträckan trafikeras även av 

barn och hundar.  

 

Ärendet remitterades till kommunstyrelseförvaltningens 

Samhällsbyggnadsavdelning, som uttalar följande: "Ansökan om att förlänga 

50-sträckan på Korkavägen bör avslås. Vägen ligger utanför tättbebyggt 

område och där är bashastigheten 70 km/h. Fordonsförare ska anpassa 

hastigheten efter rådande förutsättningar."  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå ansökan om att 

flytta vägmärke för 70 km/h på Korkavägen, Vimmerby.    

 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan om 

att flytta vägmärke för 70 km/h på Korkavägen, Vimmerby. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-09-03 KS § 252 

Protokollsutdrag 2019-05-28 SBU § 50 
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Yttrande angående medborgarförslag om att flytta 70-skyltarna på Korkavägen 

Medborgarförslag om att flytta 70-skyltarna på Korkavägen 

 

Beslutet skickas till 

Karl Johansson  

 

___________________ 
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§ 147 Dnr 2019/000503 109 

Motion om kommunapp 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas. 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

  

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) skriver i sin motion att en del kommuner har inrättat 

kommunappar till mobila enheter. I kommunappen kan enskilda ta del av 

vad som händer i kommunen och om olika besöksmål. Kommunen kan 

informera om öppettider för sina verksamheter och om vilka lediga jobb som 

finns att söka. Appen kan heta "Vimmerbyappen" eller "Mitt Vimmerby". 

Anneli tror att en kommunapp skulle öka kommunens attraktionskraft och att 

den skulle underlätta för både turister och ortsbor. 

 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår att kommunen utreder utvecklingen av samt 

kostnaderna för en kommunapp för Vimmerby kommun.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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