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 § 19 Dnr 2018/000007  Kod 000 

Val av protokolljusterare 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Emily Palenzuela (S) och Lisbeth 

Karlsson (C) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

Tid och plats för justering är: måndagen den 5 mars 2018, kl 16.00, 

administrativa avdelningen, Stadshuset.  

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

___________________ 
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§ 20 Dnr 2018/000005  Kod 000 

Meddelanden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande meddelanden till 

handlingarna: 

 

-Kalender för budgetarbete för budget 2019 

 

___________________ 
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§ 21 Dnr 2018/000128  Kod 109 

Interpellation om våldsbejakande extremism till 
kommunalrådet Tomas Peterson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och lägger efter 

debatten interpellationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellation från Anneli Jakobsson 

(SD) angående våldsbejakande extremism samt interpellationssvar från 

Tomas Peterson (M). 

 

Då interpellationen är inlämnad innan kallelse har gått ut finns en snabbare 

hantering av interpellationer under förutsättning att fullmäktige beslutar att 

interpellationen får ställas. 

 

 

Deltagande i interpellationsdebatt 

Tomas Peterson (M) 

Anneli Jakobsson (SD)  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Anneli Jakobsson, Id 59832 

Interpellationssvar från Tomas Peterson (M), Id 59931 

 

___________________ 
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§ 22 Dnr 2018/000056  Kod 101 

Allmänhetens frågestund i fullmäktige 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågestunden till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Conny Gunnarsson, Gullringen ställer fråga om GC-väg i Gullringen. Hur 

långt har det kommit? Helen Nilsson (S) svarar att de har varit kontakt med 

Trafikverket så planerna är långt framskridna. 

 

Isabelle Behr frågar om kommunikationer mellan Visby och Oskarshamn - 

går det att anpassa busstiderna bättre? Helen Nilsson (S) har fört diskussion 

med Gotlandsfärjorna och KLT om detta problem, men det är svårt att få till 

så att alla tider är anpassade.  

 

Axel Norbro som spelar hockey och berättar att det går bra för Vimmerby 

hockeys A-lag. Han undrar om hur och när och vad krävs för att Ishallen ska 

bli åtgärdad? Helen Nilsson (S) berättare att kommunen gör en 

genomlysning av ishallen. Vid sammanträde med arbetsutskottet imorgon 

finns det kanske svar om vad kostnaderna är och vad det är som behöver 

åtgärdas, men det tar tid att genomföra åtgärderna pga ekonomin. 

 

Maivand Shokran frågar om kommunen funderat på att skapa ett inhägnat 

område för epa-traktorer för att slippa att de stör andra? Eva Berglund (S) 

svarar att tanken inte är helt fel och att kommunen ska undersöka detta.  

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Isabelle Behr, Id 59994 

 

___________________ 
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§ 23 Dnr 2018/000054  Kod 101 

Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågestunden till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall ledamöternas frågestund finnas med 

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

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

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

skriftlig eller försedd med någon förklaring. 

 

Vid dagens sammanträde ställs följande frågor: 

 

Ola Gustafsson (KD) undrar om det finns någon plan för långtidsparkering i 

Vimmerby stad? Helen Nilsson (S) svarar att det finns planering för detta 

och att man håller på och arbetar med det. 

 

Anneli Jakobsson (SD) frågar om man kan växla dagtid respektive kvällstid 

när det gäller fullmäktiges sammanträden. Tomas Peterson (M) svarar att det 

går att diskutera, men att det också är en ekonomisk fråga. 

 

___________________ 
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§ 24 Dnr 2018/000055  Kod 007 

Information från revisorerna till fullmäktige 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid varje sammanträde ska kommunens revisorer lämna aktuell information 

från revisorerna.  

 

Vid dagens sammanträde lämnas information av revisor Ulf Svensson om 

revisorernas granskning av projektstyrning och granskning av sjukfrånvaron. 

 

Deltagande i frågestund 

Helen Nilsson (S)  

 

Beslutsunderlag 

Granskning från revisorerna av projektstyrning 

Missiv granskning av projektstyrning 

Granskning från revisorerna av sjukfrånvaron 

Missiv granskning av sjukfrånvaron 

 

___________________ 
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§ 25 Dnr 2018/000057  Kod 101 

Nämndernas återredovisning till fullmäktige 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde lämnas återredovisning från 

 

Kommunstyrelsen - Tomas Peterson (M) 

Miljö- och byggnadsnämnden - Lars-Inge Green (S) och miljö- och 

byggnadschef Anders Helgée 

 

Återredovisning från barn- och utbildningsnämnden tas upp vid 

nästkommande sammanträde p g a att ordföranden inte är närvarande vid 

dagens sammanträde.  

 

Deltagande i frågestund 

Lennart Nygren (S).  

 

Beslutsunderlag 

Återredovisning från kommunstyrelsen, Id 59981 

Återredovisning från miljö- och byggnadsnämnden, Id 59996 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 12(42) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Dnr 2016/000590  Kod 005 

Framtida organisation för Vimmerby fiber 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att godkänna överlåtelseavtal mellan Vimmerby kommun och 

 Vimmerby Fibernät AB. 

att  tillstyrka överlåtelseavtal för bolagets del. 

att godkänna avtal avseende köp av tjänst mellan Vimmerby 

 kommun och Vimmerby Fibernät AB. 

att  tillstyrka avtal om köp av tjänst för bolagets del. 

att från och med budgetåret 2019 avsätts 1,5 mnkr i årligt anslag 

för driftbudget kommunala anslutningar. 2018 hanteras det 

inom befintligt anslag för fiber.  

 

Sammanfattning 

Det har sedan en längre tid förekommit brister i kontakter med kommunens 

invånare och företag p.g.a. att det ej finns någon uppbyggd organisation som 

handskas med frågor kring fiber. Under den tidigare aktiva utbyggnadsdelen 

så ansvarade ITSAM för kundkontakter. En slutrapport kring projekten 

redovisades i december, 2017 för kommunfullmäktige kring dem delar i 

kommunen som är färdigställda. Projekten är formellt avslutade och då 

kommer inte heller ITSAM ha kvar den samordnande funktionen. 

 

Företrädare för Vimmerby kommun, ledningen i Vimmerby Energi och 

Miljö (VEMAB) samt ledningen för ITSAM har träffats och föreslår 

gemensamt att VEMAB tar över det operativa ansvaret för fiberfrågor inkl. 

planering, genomförande och färdigställande av fortsatt fiberutbyggnad i 

Vimmerby kommun. 

 

VEMAB ska genom sitt ansvar för Vimmerby Fibernät AB agera som 

Vimmerby kommuns ”förlängda arm” i fiberfrågor. Inom VEMAB finns den 

sakkunskap, kompetens och erfarenhet som behövs för att stärka den 
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fortsatta utbyggnaden inom kommunen. Dels har man den tekniska 

kompetens som krävs och erfarenhet av annan typ av utbyggnad som t.ex. 

fjärrvärme/närvärme. Dessutom har man erfarenhet av dagliga 

kundkontakter och en väl uppbyggd kundservice. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2017 § 245 att godkänna 

avsiktsförklaring för fortsatt arbete med inriktningen till föreslagen 

organisation för fortsatt fiberutbyggnad och att återkomma med ägardirektiv 

i januari 2018. I beslutet tydliggörs ansvarsfördelning mellan berörda parter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och presidiet för Vimmerby Energi och 

Miljö AB har kommit överens om pris för överlåtelse samt köp av tjänst 

varvid avtal har tagits fram. 

 

Verksamheten för fiber kommer framöver att bedrivas i bolaget Vimmerby 

Fibernät AB. Styrelse och VD kommer att vara densamma som i Vimmerby 

Energi och Miljö AB. 

 

Ägardirektiv för Vimmerby Fibernät AB tas upp senare i vår tillsammans 

med bolagsordning och instruktioner till stämmoombud.  

 

Från och med budgetåret 2019 avsätter Vimmerby kommun 1,5 mnkr i årligt 

anslag för driftbudget kommunala anslutningar. 2018 hanteras det inom 

befintligt anslag för fiber. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna överlåtelseavtal mellan Vimmerby kommun och 

 Vimmerby Fibernät AB. 

att  tillstyrka överlåtelseavtal för bolagets del. 

att godkänna avtal avseende köp av tjänst mellan Vimmerby 

 kommun  och Vimmerby Fibernät AB. 

att  tillstyrka avtal om köp av tjänst för bolagets del. 

att från och med budgetåret 2019 avsätts 1,5 mnkr i årligt anslag 

för driftbudget kommunala anslutningar. 2018 hanteras det 

inom befintligt anslag för fiber. 
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Deltagande i debatt 
Tomas Peterson (M) 

 

Yrkanden 
Tomas Peterson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 245 2017-12-18 

Arbetsutskottets beslut § 47 2018-02-13  

Överlåtelseavtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Fibernät AB 

Tjänsteavtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Fibernät AB 

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-19, KS § 59 

 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Fibernät AB 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Kommunchef Carolina Leijonram 

Kommunalförbundet ITSAM 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 27 Dnr 2017/000404  Kod 109 

Motion - Äldreboendegaranti i Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av kommunstyrelsens förslag att 

återremittera motionen till kommunstyrelsen i enlighet med Ola Gustafssons 

(KD) förslag. 

 

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD) har lämnat in motion angående införande av 

äldreboendegaranti i Vimmerby kommun. En äldreboendegaranti skulle 

kunna garantera att varje person över exempelvis 85 år har lagstadgad rätt till 

en plats på äldreboende när och om de vill. Behovsbedömningen tas således 

bort och att ta bort behovsbedömningen kan ses som ett avsteg från 

nuvarande lagstiftning, vilket redovisades i svaret på en tidigare motion från 

kristdemokraterna.  

 

Men för att nå ett steg på vägen mot en äldreboendegaranti vill krist-

demokraterna föreslå kommunfullmäktige beslutat att uppdra åt 

kommunstyrelsen att klarlägga vad som inom nuvarande lagstiftning är 

möjligt att göra för att vår kommun ska kunna gå före och erbjuda en 

äldreboendegaranti, alternativt ta kontakter med SKL och social-

departementet för att försöka få till stånd de regeländringar som behövs. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Deltagande i debatt 
Ola Gustafsson (KD) 

Eva Berglund (S) 

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

Nachtweij (C) med motiveringen att hämta in uppgifter om hur Kalmar 

kommun har jobbat med frågan.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, varav ett återremissyrkande 

som ska avgöras fört. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja 

 

Den som vill återremittera röstar nej. 

 

Resultatet från omröstningen utfaller med 29 ja-röster och 15 nej-röster. För 

återremiss krävs minst en tredjedel av rösterna och 15 av 44 är minst en 

tredjedel av rösterna. Fullmäktige beslutar således att återremittera motionen 

i enlighet med Ola Gustafssons (KD) återremissyrkande.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 58031 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25 § 186 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 29 

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06, KS § 39 

 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård (KD) 

Kommunstyrelsen 

     Bilaga 

___________________ 
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§ 28 Dnr 2017/000297  Kod 109 

Motion om föreningsinformation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

avslå motionen.  

 

Reservationer 

Ledamöterna från sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

Motion har inkommit från Jimmy Rödin (SD) angående förenings-

information och föreslår kommunfullmäktige besluta att införa 

informationsdagar på skolorna, då föreningar kan skicka en representant som 

kan informera om deras verksamheter. 

 

Barn- och utbildningsnämnden anser att kontakten mellan skola och 

föreningsliv är viktig. Genom att integrera det i undervisningen uppfylls 

kraven i läroplanerna. Då den integreras i undervisningen finns inget behov 

av ytterligare informations-dagar och informationstavlor på skolorna. 

Utvecklingsavdelningens kultur- och fritidsenhet har information via 

kommunens hemsida och kontakter finns via kommunens föreningsregister. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Yrkanden 
Jimmy Rödin (SD) yrkar bifall till motionen.  
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer dem mot varandra. 

Han finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Jimmy Rödin (SD), Id 56959 

Kommunfullmäktiges beslut § 119, 2017-05-29 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare, 2017-06-19, Id 57337 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 184, 2017-06-27 

Barn- och utbildningsnämndens beslut, § 162, 2017-10-25 

Tjänsteskrivelse, Gun-Britt Wall Larsson, föreningssamordnare, 2017-11-02 

Id 58216 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 30 

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06, KS § 40 

 

Beslutet skickas till 

Jimmy Rödin (SD)  

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 19(42) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr 2017/000235  Kod 109 

Motion - Öka anslagen till kvinnojouren 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

motionen anses vara besvarad med hänvisning till tidigare fattat beslut i 

kommunfullmäktige 2017-11-27 § 217.  

 

Sammanfattning 

Motion har lämnats in av Lars Johansson (V) angående ökat anslag till 

kvinnojouren med minst det dubbla samt att stödet årligen ska räknas upp för 

att säkerställa ett stabilt ekonomiskt stöd även i framtiden. 

Kvinnojouren erhåller idag 47 tkr i föreningsbidrag från Vimmerby kommun 

samt en subventionerad lokal av det kommunala bostadsbolaget Vimarhem 

AB till ett värde av ca 50 tkr. 

Vid budgetärendet i november bifall kommunfullmäktige vänsterpartiets 

yrkande om att öka stödet till kvinnojouren motsvarande 6 kronor per 

invånare. Från nuvarande 3 kronor per invånare. 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut att öka anslaget till 

kvinnojouren anses motionen vara besvarad. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 

vara besvarad med hänvisning till tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige 

2017-11-27 § 217. 

 

 

Deltagande i debatt 
Lars Johansson (V) 

Stig Jaensson (S) 

Michael Svensson (S)  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-12-18 Id 59219  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 § 217 

Motion inlämnad av Lars Johansson (V), Id 56421  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24 § 89 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 31 

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06, KS § 41 

 

Beslutet skickas till 

Lars Johansson (V)  

 

___________________ 
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§ 30 Dnr 2018/000087  Kod 805 

Hävning frusna investeringsbidrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att  häva frysningen av utvecklingsavdelningens investeringsbidrag 

under 2018. 

 

att  avsätta en summa på 2 miljoner kronor som föreningarna har 

möjlighet att söka bidrag ifrån enligt de gamla riktlinjerna.  

 

att  summan på 2 miljoner skall belasta årets resultat för 

kommunen.  

 

Sammanfattning 

2016-11-28 beslutade kommunfullmäktige att förlänga frysningen till och 

med 2018 av de bidragsformer som dåvarande kultur- och fritidsnämnden 

frusit åren 2015-2016, då dessa pengar inte finns i budgeten. Undantaget 

frysning är maskinbidrag där ansökningar hanteras från fall till fall. 

Under 2018 ska diskussion hållas om eventuellt återinförande av bidragen 

2019.  

 

Under dessa år så har utvecklingsavdelningen både muntligt fått information 

och skriftligt mottagit flertalet ansökningar kring investeringsbehov i 

föreningslivet.  

 

Utvecklingsavdelningen ser att investeringsbehovet har ökat och 

föreningarna har inte möjlighet att klara av kostnaderna. Kommunen fick ett 

positivt resultat 2017 och utvecklingsavdelningen förslår därför att häva 

frysningen av investeringsbidragen under 2018 för att tillgodose en del av de 

behov som finns i dagsläget. Utvecklingsavdelningen föreslår att avsätta en 

summa på 2 miljoner kronor för föreningarna att söka enligt de gamla 

riktlinjerna. 
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Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  häva frysningen av utvecklingsavdelningens investeringsbidrag 

 under 2018. 

Att  avsätta en summa på 2 miljoner kronor som föreningarna har 

 möjlighet att söka bidrag ifrån enligt de gamla riktlinjerna.  

Att  summan på 2 miljoner skall belasta årets resultat för 

 kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2014-12-15, § 99 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28, § 240 

Tjänsteskrivelse Mirja Holgersson, fritidssamordnare, 2018-01-16 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 15 

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06, KS § 34 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 23(42) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr 2018/000081  Kod 105 

Avsluta annonsering av fullmäktiges sammanträden i 
ortstidning  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

inte annonsera om fullmäktiges sammanträden i ortstidning.  

 

Sammanfattning 

Kravet på annonsering i ortstidning om tid och plats för fullmäktiges 

sammanträden har tagits bort genom den nya kommunallagen. Annonsering 

av fullmäktiges sammanträden har under de senaste åren kostat ca 50 000-60 

000 kr per år. I budget 2018 finns 40 000 kr avsatta för annonsering. I takt 

med att kommunens webbplats utvecklas publiceras allt mer där. 

Fullmäktiges kallelse anslås på kommunens anslagstavla och hela kallelsen 

med handlingar läggs ut på webbplatsen. Inför fullmäktiges sammanträden 

trycks också ett antal kallelser med handlingar upp så att alla kan ta del av 

sammanträdet. 

 

En avstämning har gjorts med fullmäktiges ordförande och 

kommunstyrelsens presidium och då det inte längre finns krav på 

annonsering i ortstidning av fullmäktiges kallelser och att informationen 

läggs ut på kommunens hemsida föreslås att fullmäktige beslutar att inte 

annonsera om fullmäktiges sammanträden i ortstidning. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte annonsera 

om fullmäktiges sammanträden i ortstidning.  
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Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, KF § 36 

Avstämning om annonsering av fullmäktiges sammanträden, Id 59442 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2018-01-15 Id 59444 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 33 

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06, KS § 43 

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

Vimmerby Tidning 

 

___________________ 
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§ 32 Dnr 2018/000079  Kod 001 

Gruppledarmöten mellan fullmäktiges presidium och 
gruppledare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

följande ska gälla för gruppledarmöten mellan fullmäktiges presidium och 

gruppledare: 

Fullmäktiges presidium och partiernas gruppledare skall som ett led i 

ärendeberedningen träffas minst 4 gånger per år.  

Kan inte ordinarie gruppledare komma till mötet får gruppledaren utse en 

tillfällig ersättare så att om möjligt varje parti är representerat. 

Fullmäktiges ordförande sammankallar gruppen i samråd med presidiet och 

vid behov får även andra förtroendevalda eller tjänstemän kallas att delta på 

mötet. 

Gruppledarmötena ska planeras årsvis och ingå i kommunens sammanträdes-

planering.  

I övrigt bestämmer fullmäktiges presidium arbetsformerna för 

gruppledarmötena. 

 

Fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

sammanträdesarvode ska utgå för dessa möten enligt bestämmelserna om 

arvoden för förtroendevalda. 

 

Sammanfattning 

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges presidium och partiernas 

gruppledare som ett led i ärendeberedningen träffas två gånger per år. Det är 

fullmäktiges ordförande som sammankallar gruppen i samråd med presidiet. 

 

Organisationsberedningen har lyft frågan om gruppledarmöten under sitt 

arbete med politisk organisation efter valet 2018. 
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Avstämningar har skett inom fullmäktiges presidium och förslaget är att 

förstärka gruppledarmötena genom att träffas oftare och att dessa 

schemaläggs och kommer in i kommunens sammanträdesplanering.  

 

Det är rimligt att gruppledarmötena arvoderas med sammanträdesarvode och 

att arvodeskostnaden belastar kommunfullmäktiges budget. Under 

förutsättning att fullmäktige beslutat att sluta annonsera fullmäktiges 

kallelser i ortstidning uppstår ett utrymme inom fullmäktiges budget som 

bedöms vara tillräckligt för att täcka kostnaderna som uppstår.  

När revidering av fullmäktiges arbetsordning görs ska de nya reglerna om 

gruppledarmöten tas in. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande ska gälla 

för gruppledarmöten mellan fullmäktiges presidium och gruppledare: 

Fullmäktiges presidium och partiernas gruppledare skall som ett led i 

ärendeberedningen träffas minst 4 gånger per år.  

Kan inte ordinarie gruppledare komma till mötet får gruppledaren utse en 

tillfällig ersättare så att om möjligt varje parti är representerat. 

Fullmäktiges ordförande sammankallar gruppen i samråd med presidiet och 

vid behov får även andra förtroendevalda eller tjänstemän kallas att delta på 

mötet. 

Gruppledarmötena ska planeras årsvis och ingå i kommunens 

sammanträdesplanering.  

I övrigt bestämmer fullmäktiges presidium arbetsformerna för 

gruppledarmötena. 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att sammanträdesarvode ska 

utgå för dessa möten enligt bestämmelserna om arvoden för förtroendevalda.  

 

Beslutsunderlag 

Avstämning angående gruppledarmöten, Id 59439 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2018-01-24 Id 59453 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 34 

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06, KS § 44 
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Beslutet skickas till 

Fullmäktiges presidium 

Gruppledare 

Administrativa avdelningen 

HR-avdelningen 

 

___________________ 
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§ 33 Dnr 2018/000061  Kod 003 

Reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta föreliggande förslag till reglemente för kommunstyrelsen att gälla från 

och med 2018-03-01.  

 

Sammanfattning 

Nuvarande reglemente för kommunstyrelsen antogs av fullmäktige 2016-02-

29, KF § 34. Förslaget till reglemente innehåller skrivning om att 

kommunstyrelsen två gånger per år lämnar redovisning över de motioner och 

medborgarförslag som inte beretts färdigt och att det görs vid fullmäktiges 

sammanträde i april och i oktober. Samma formulering finns med i 

fullmäktiges arbetsordning. 

 

Praxis vid inkallande av ersättare är att den som är förhindrad själv kallar in 

ersättare. Vad gäller aktuella samverkansråd har tillväxt- och 

näringslivsrådet blivit till utvecklingsrådet och det framgår av förslaget till 

reglemente. 

 

Enligt strategi för internationella kontakter ansvarar kommunstyrelsen för 

ledning och samordning av kommunens internationella arbete. För att skapa 

tydlighet tas detta också in i kommunstyrelsens reglemente under övrig 

verksamhet. 

 

Genom beslut om införande av kontaktcenter bildas en ny organisation för 

biblioteksverksamheten och museiverksamheten då detta går från kultur och 

fritidsenheten till administrativa avdelningen. Dessa verksamhetsområden 

flyttas därför i reglementet till övrig verksamhet. 

 

Mot bakgrund av att organisationsutredningen tagit upp och betonat att det 

saknas ett tydligt forum i nuvarande politiska organisation för 
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demokratiutveckling och medborgardialog föreslås att detta tas in i 

kommunstyrelsens reglemente under övrig verksamhet. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

förslag till reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 2018-03-

01. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, KF § 34 

Reglemente för kommunstyrelsen fr o m 2018-03-01, Id 59562 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2018-01-16 id 59458 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 35 

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06, KS § 45 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisorerna 

 

___________________ 
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§ 34 Dnr 2017/000296  Kod 003 

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta föreliggande förslag till reglemente för den gemensamma miljö- och 

byggnadsnämnden att gälla från och med 2018-03-01.  

 

Sammanfattning 

Hultsfred och Vimmerby kommuner har sedan 2014-04-01 en gemensam 

miljö- och byggnadsnämnden med säte i Hultsfred. Nuvarande reglemente 

behöver göras om och förslaget till nytt reglemente bygger på Sveriges 

Kommuner och Landstings grundförslag som kom 2015 med de lokala 

anpassningar som är gjorda för att det ska passa den gemensamma nämnden. 

Övriga nämnder i Vimmerby har samma struktur i sina reglementen. 

Reglementet innebär att ansvaret för kommunernas uppgift enligt 

tobakslagen förs över från socialnämnderna i båda kommunerna till den 

gemensamma miljö- och byggnadsnämnden.  

 

Normalt sett antas detaljplaner av fullmäktige. Enligt 5 kap 27 § plan- och 

bygg-lagen får fullmäktige ge i uppdrag till kommunstyrelsen eller 

byggnadsnämnd att anta detaljplan som inte är av stor vikt eller har 

principiell betydelse. Ett tillägg med denna skrivning finns med i förslaget 

till reglemente för att skapa tydlighet att den gemensamma miljö- och 

byggnadsnämnden får anta detaljplaner som inte är av stor vikt eller har 

principiell betydelse. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag 

till reglemente för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden att gälla 

från och med 2018-03-01.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-05-24 Id 56953  

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, Id 56948 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 158 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-11-08, MBN § 185 

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden fr o m 2018-03-01, Id 59332 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2018-01-05 Id 59331 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 36 

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06, KS § 46 

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Revisorerna 

Hultsfreds kommun 

 

___________________ 
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§ 35 Dnr 2017/000294  Kod 003 

Reglemente för socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta föreliggande reglemente för socialnämnden att gälla från och med 2018-

03-01.  

 

Sammanfattning 

Nuvarande reglemente för socialnämnden är från 2012 och är i behov av 

revidering så att det får samma struktur som övriga nämnder i Vimmerby 

kommun. Förslag togs fram 2016, men det saknades då samsyn kring 

ansvaret för tobakstillsynen. Frågan om vilken nämnd som ska ansvara för 

tobakstillsynen har processats under 2016 och förslaget är att ansvaret flyttas 

över från socialnämnden till den gemensamma miljö- och 

byggnadsnämnden. 

 

Socialnämnden ansvarar inte ensam för integration av flyktingar och därför 

föreslås att det står att socialnämnden ansvarar för kommunens mottagande 

av flyktingar. Vidare framgår att myndighetsutskottet även får besluta om 

ärenden kring alkoholhandläggningen. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

reglemente för socialnämnden att gälla från och med 2018-03-01.  

 

Beslutsunderlag 

Reglemente för socialnämnden, Id 56950 

Kommunstyrelsens beslut 2016-10-18, KS § 336 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 33(42) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-05-24 Id 56956 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 166 

Reglemente för socialnämnden fr o m 2018-03-01, Id 59334 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2018-01-05 Id 59333 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 37 

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06, KS § 47 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Revisorerna 

 

___________________ 
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§ 36 Dnr 2017/000295  Kod 003 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta föreliggande förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

att gälla från och med 2018-03-01.  

 

Sammanfattning 

Nuvarande reglemente för barn- och utbildningsnämnden antogs av 

fullmäktige 2016-06-27, KF § 171.  

 

Under hösten 2016 diskuterades kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 

under 20 år. Ansvaret har hittills legat på socialnämnden, men 

kommunstyrelsen beslutade 2016-10-18, KS § 336 att ansvaret för 

kommunens aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år ska flyttas över till 

barn- och utbildningsnämnden. 

 

Förlaget till reglemente innebär att barn- och utbildningsnämnden tar över 

kommunens aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år. Avstämning av 

ärendet har gjorts vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-05-

24. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden att gälla från och 

med 2018-03-01.  

 

Beslutsunderlag 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, Id 56952 
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Kommunstyrelsens beslut 2016-10-18, KS 336  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-24, BUN § 81 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 167  

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden fr o m 2018-03-01, Id 59336 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2018-01-05 Id 59333 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 38 

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06, KS § 48 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Revisorerna 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 36(42) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr 2018/000095  Kod 111 

Fyllnadsval av huvudman för Lönneberga-Tuna-Vena 
Sparbank 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att till huvudman för Lönneberga-Tuna-Vena 

Sparbank efter Leif Gustafsson utse Sven Örjan Arvidsson intill sparbanks-

stämman 2019.  

 

Sammanfattning 

Vid fullmäktiges sammanträde 2015-02-23 utsågs huvudmän för 

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Med hänvisning till bankens reglemente 

om åldersgräns på 70 år avgår Leif Gustafsson vid ordinarie sparbanks-

stämma 2018. Ny huvudman behöver därför utses för perioden framtill 

sparbanksstämma 2019. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger nominering från socialdemokraterna.  

 

Deltagande i debatt 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Eva Berglund (S) 

 

Beslutsunderlag 

Fullmäktiges beslut 2015-02-23, KF § 54 om val av huvudmän för 

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank 

Begäran om fyllnadsval av huvudman för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank, 

Id 59532 

Nominering från socialdemokraterna, Id 59969 

 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 37(42) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet skickas till 

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank  

Sven Örjan Arvidsson  

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 38(42) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 Dnr 2018/000127  Kod 109 

Motion om gratis broddar till alla som fyllt 65 år i 
Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Anneli Jakobsson 

(SD) om att kommunen ska ge gratis broddar till alla som fyllt 65 år i 

Vimmerby kommun. Av motionen framgår bland annat följande: 

 

Vintern är en mycket besvärlig årstid för många äldre. Även om gator och 

trottoarer underhålls är det inte tillräckligt. Många äldre isoleras på grund av 

rädslan för att gå ut och ramla omkull. Är olyckan framme kan 

återhämtningen ta lång tid och för en del kan halkolyckan innebära ett 

livslångt vårdbehov. Förutom svårt lidande så innebär det enorma kostnader 

för landstinget. Nu har kommunens ekonomi vänt till det bättre och då är det 

väl märkligt om kommunen inte vill vara med och bidra till denna 

samhällsservice till de äldre som betalat skatt hela sitt liv. I Västervik är man 

nu inne på tredje vintern med gratis broddar till de äldre och nu har även 

Mönsterås och Oskarshamn bifallit motioner om gratis broddar till de äldre. 

Fler kommuner runt om i Sverige hakar på. Tilläggas ska att enligt statistik 

är det ca 60 % av pensionärerna som utnyttjar detta erbjudande så 

kostnaderna borde bli rimligt. Men kostnaden för inköp av broddar går inte 

att jämför med vad kostnaden är för den äldre eller för landstinget.  

 

Med anledning av ovanstående yrkas att kommunfullmäktige beslutar att 

erbjuda gratis broddar till alla ålderspensionärer i Vimmerby kommun. 

 

 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 39(42) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att fullmäktige remitterar motionen till socialnämnden 

för beredning och framtagande av förslag till beslut. Eva Berglund (S) yrkar 

att fullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer dem mot varandra. 

Han finner att fullmäktige bifaller beslutar att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning och framtagande av förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 59833 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 40(42) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 39 Dnr 2018/000145  Kod 109 

Motion om digitalisering in i framtiden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) om digitalisering in i framtiden. Av motionen framgår bland 

annat att framtiden kräver att människor, företag och kommuner utvecklar de 

bästa sätten för digital teknik som är möjlig i varje situation. Digitalisering 

som vi är bekanta med idag i form av bankärenden som ständigt förändras 

och förbättras. T.ex. kom internetbank, sedan kom bank-id och därefter 

Swish som förenklar för oss. Tillsynen av äldre och vårdbehövande kan 

förstärkas med hjälp av teknik i hemmet. Digitala dosetter håller kolla på att 

medicin tas i rätt tid, nattkameror vakar om natten, tryckplattor känner av om 

man är på toaletten eller ramlar och TVn blir en kanal för kommunikation 

och samvaro. 

 

All digitalisering kräver förnyad och förbättrad infrastruktur i form av 

fiberbredband, mobilt bredband mm. Kommunen måste ta ett samlat tag om 

utvecklingen och se till att man är med och följer utvecklingen för att 

utnyttja den fullt ut.    

 

Därför vill centerpartiet lyfta frågan om att formulera en 

digitaliseringsstrategi för dels för Vimmerby kommun och dels för dess 

invånare, föreningar, organisationer och företag. Vi måste helt enkelt ta 

krafttag och arbeta strukturerat med både bredbandsfrågor och 

digitaliseringsfrågor.   

 

Centerpartiet föreslår genom denna motion  

  



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 41(42) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-26 
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- att kommunen snarast tar fram en digitaliseringsstrategi som beskriver hur 

kommunen ska bli bättre på digitalisering och ligga i framkant vad gäller 

digital teknik och digitalt användande 

- att kommunen utreder hur den hanterar IT-frågor inom kommunen både 

vad gäller funktion och kostnader. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 59956 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 42(42) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40 Dnr 2018/000146  Kod 109 

Motion om solelpaneler på kommunal byggnader 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) om solelpaneler på kommunala byggnader. Av motionen 

framgår följande: 

 

Det är rätt tid att satsa på solelpaneler. Det är viktigt att den offentliga 

sektorn går före och satsar på förnybar energiteknik. Solelpaneler är en 

småskalig teknik och kan med fördel byggas på både stora och små 

kommunala byggnader vilket gör att kommunen kan sprida investeringarna 

över hela kommunen. Kommunen går före och visar vägen. Det blir lätt för 

alla förstå vikten av en hållbar energipolitik.   

 

Centerpartiet föreslår genom denna motion  

  

att kommunen investerar 8 miljoner under perioden 2019-2023 i solceller på 

kommunala byggnader spridda över hela kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 59955 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

___________________ 

 


