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§ 105  2020/3 Id  
 

Val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Peter Fjällgård (V) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
___________________ 
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§ 106  2020/4 Id  
 

Meddelanden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 
Beslut 2020-09-25 att remittera medborgarförslag om att installera solceller på samtliga kommunägda, 
solbelysta tak 
Medborgarförslag 2020-09-25 om att installera solceller på samtliga kommunägda, solbelysta tak 
Beslut 2020-09-25 att remittera motion om att byta ut lek-/ klätterställningen på Storebro skola samt göra 
en översyn av övriga lekredskap på skolorna i kommunen 
Motion 2020-09-25 om att byta ut lek-/ klätterställningen på Storebro skola samt göra en översyn av 
övriga lekredskap på skolorna i Vimmerby kommun 
 
___________________ 
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§ 107  2020/5 Id  
 

Ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger ledamöternas frågestund till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (SD) ställer denna fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Marie Nicholson 
(M): "För 2 år sedan när vår motion bifölls om kameraövervakning sa du i den debatten som följde att du 
önskade att en ordentlig utredning görs, bland annat i perspektivet att trygga handeln. Med anledning av 
ovanstående frågar jag dig: Har en sådan utredning påbörjats?" 
 
Marie Nicholson (M)  svarar att en sådan utredning inte har inletts, men frågan om trygghet för företagare 
och handeln ingår som en del i den trygghetsplan som ska tas fram, och som kommer upp för politiskt 
beslut i ett senare skede.  

 

Beslutsunderlag 
Vimmerby 6/10 2020, Fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Marie Nicholson 
 
___________________ 
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§ 108  2020/459 Id  

Rapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige om avtalssamverkan år 
2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner sammanställningen av kommunens avtalssamverkan år 2020.    
 
Sammanfattning 
En kommun får enligt KL 9:37 ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av 
en annan kommun. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över den här avtalssamverkan, och fullmäktige 
ska kunna styra det strategiskt. 
 
Vid avtalssamverkan får kommuner komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen 
att besluta på kommunens vägnar. Då gäller bestämmelserna i kommunallagen om delegering, jäv, 
begränsningar av möjligheten till delegering, vidaredelegering, brukarmedverkan och anmälan av beslut.  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-09-29 KS § 363 
Tjänsteskrivelse - Rapportering av avtalssamverkan år 2020 
Sammanställning av kommunens avtalssamverkan år 2020 
 
___________________ 
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§ 109  2020/448 Id  
 

Motioner som inte avgjorts per 2020-08-25 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner sammanställningen per 2020-08-25 av motioner som inte avgjorts.  
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa för 
kommunfullmäktige de motioner som inte avgjorts. Syftet med redovisningen är att underlätta 
uppföljning av att ärendena tas vidare för utredning och beslut.  

 
Deltagande i debatten 
Peter Fjällgård (V) 
Anneli Jakobsson (SD) 
Helen Nilsson (S)  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-09-29 KS § 361 
Motioner som inte avgjorts per 2020-08-25 - Tjänsteskrivelse 
Motioner som inte avgjorts per 2020-08-25 - Sammanställning 
 
___________________ 
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§ 110  2020/449 Id  
 

Medborgarförslag som inte avgjorts per 2020-08-25 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner sammanställningen per 2020-08-25 av medborgarförslag som inte 
avgjorts.  
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa för 
kommunfullmäktige de medborgarförslag som inte avgjorts. Syftet med redovisningen är att underlätta 
uppföljning av att ärendena tas vidare för utredning och beslut.  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-09-29 KS § 362 
Medborgarförslag som inte avgjorts per 2020-08-25 - Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag som inte avgjorts per 2020-08-25 - Sammanställning 
 
___________________ 
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§ 111  2020/418 Id  
 

Sammanträdeskalender för år 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastslår möteskalender för kommunfullmäktige och dess presidium för år 2021.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning har tagit fram ett förslag till möteskalender för 
2021. Kalendern gäller de sammanträden som administreras av kommunstyrelseförvaltningen.  
 
Ärendeprocessen består av möten i flera politiska instanser och däremellan förvaltningens beredning av 
underlag och förslag till beslut. En ärende-process tar åtta veckor från ärendeberedning till beslut i 
kommunfullmäktige.  
 
Strävan i arbetet med att ta fram kalendern har varit att forma en process som ger förutsättningar för 
förvaltningen att prestera god kvalitet i mötes-handlingar och beslutsunderlag, samt för de 
förtroendevaldas förutsättningar att tillägna sig dessa.  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-09-29 KS § 376 
Möteskalender 2021 
Mötesserier 2021 power point 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkoncernens nämnder och styrelser 
 
___________________ 
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§ 112  2018/637 Id  
 

Biblioteksplan för Vimmerby kommun 2019-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Vimmerby kommuns nya biblioteksplan för åren 2019 - 2023.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny biblioteksplan för perioden 2019 - 2023.  
 
Av kommunstyrelsens beslut framgår att i planen har mål och visioner formulerats, och samarbetet mellan 
kommunens bibliotek har betonats. Planen innefattar alla bibliotek i kommunen, även de som finns inom 
skolor samt inom Astrid Lindgrens Näs.  
 
Vidare framgår att samverkan finns med Litteraturnoden för att utveckla läsandet och litteraturen. 
Tillgänglighet och e-medier utvecklas, och skolorna undersöker koppling till folkbibliotekets databas.  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-09-29 § 374 
Biblioteksplan för Vimmerby kommun 2019-2023, Id 64237 
 
 
Beslutet skickas till 
Administrativa avdelningen 
 
___________________ 
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§ 113  2018/505 Id  
 

Regler för stöd till föreningar och studieförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar ”Vimmerby kommuns regler för stöd till föreningar och studieförbund”. 
Regelverket börjar gälla 1 januari år 2021 och utvärderas i slutet av år 2021 för eventuella justering inför 
år 2022.  
Kommunfullmäktige antar "Riktlinjer för Vimmerby kommuns stöd till föreningar och studieförbund". 
 
 
Anmälan om jäv 
Peter Fjällgård anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsavdelning har tagit fram förslag till riktlinjer samt regler för 
kommunens stöd till föreningar och studie-förbund. 
 
Av tjänsteskrivelsen framgår följande. Upprättade förslag till regler och riktlinjer har en tydligare struktur 
för hur stöd fördelas utifrån Vimmerby kommuns målsättning. Samtliga stöd och regler finns på ett och 
samma ställe oavsett föreningskategori.  
 
 
Deltagande i debatten 
Peter Fjällgård (V) 
 
 
Förslag till beslut 
Peter Högberg (S) yrkar bifall till förslaget. 
Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till förslaget. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-09-29 KS § 357 
Tjänsteskrivelse stöd till föreningar och studieförbund, Id 72945 
Riktlinjer för Vimmerby kommuns stöd till föreningar och studieförbund, Id 72942 
Vimmerby kommuns regler för stöd till föreningar och studieförbund, Id 72943 
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Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
 
___________________
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§ 114  2020/478 Id  
 

Köpeavtal m.m. Schaktmaskinen 1, Krönsmon, Anncott 
Fastighetsbolag i Hultsfred AB och Per-Erik Holmgren 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner köpeavtal mellan säljaren Vimmerby kommun och köparen 
Anncott Fastighetsbolag i Hultsfred AB samt Per-Erik Holmgren avseende fastigheten 
Schaktmaskinen 1 på Krönsmon.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning har upprättat ett köpeavtal med 
innebörden att kommunen säljer exploateringsfastigheten Schaktmaskinen 1 på Krönsmon 
till Anncott Fastighetsbolag i Hultsfred AB samt Per-Erik Holmgren. 
 
Av tjänsteskrivelsen framgår följande. 
 
Avtalet innebär att köparen Anncott Fastighetsbolag samt Per-Erik Holmgren i egen regi 
uppför industrihus med lokaler lämpliga för mindre företag inom hantverk, verkstad och 
industri. Syftet med försäljningen är att möjliggöra en verksamhetsexpansion och etablering 
för köparen. 
 
Fastigheten omfattar en areal på cirka 9 906 kvm. Köpeskillingen är 1 287 780 kr. Markpris 
är subventionerat enligt kommunfullmäktiges beslut 2019-10-21 § 160. 
 
Försäljningen bedöms som genomförbar och gynnsam, och förväntas att främja expansion, 
tillväxt och etablering av företag.  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-09-29 KS § 371 
Tjänsteskrivelse , Id 72827 
Köpeavtal, Id 72884 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
___________________ 
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§ 115  2020/457 Id  
 

Omdisponering av investeringar  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner omdisponering av investeringar för 2020 enligt förslag (Id 72623) inom 
ramen på 80 mnkr, totalt 79 850 tkr.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning föreslår att investeringar omdisponeras från 
deponi till saltspridare och asfaltering av gång- och cykelväg vid Ceos.  
 
Av tjänsteskrivelsen framgår följande. 
 
För år 2020 är medel till två saneringar av förorenad mark/ deponier avsatta i budgeten. Bedömningen är 
att endast en deponi kommer prioriteras i år att startas. Därmed frigörs  medel till investeringar för 
Driftenheten samt asfaltering av gång- och cykelvägen vid Ceos, i anslutning till sålda tomter vid 
industriområdet. Den maskininvestering som önskas på Driftenheten gäller en saltspridare. Den befintliga 
utrustningen bedöms inte längre vara försvarbar att reparera.  
      
Minskning av beslutade investeringar, tkr 
   Beslut KS Minskning Totalt 
Hantering av deponi  600 300 300 
 
Nya investeringar 2020, tkr 
   Beslut KS Ökning Totalt 
Utrustning, Saltspridning  0 130 130 
Asfaltering GC-väg Ceos  0 170 170 
Summa    300  
 
Totalt används 79 850 tkr enligt förslaget. Tidigare utnyttjad ram är 79 850 tkr. Förslaget omfördelar 300 
tkr från andra investeringar. Justeringarna ryms inom budgetramen på 80 miljoner kronor för år 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-09-29 KS § 355 
Tjänsteskrivelse 2020-10-15, Omdisponering av investeringar 2020, Id 72600 
Sammanställning över investeringsförslag år 2021, version 2020-09-01 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
___________________ 
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§ 116  2020/301 Id  
 

Motion om att gynna näringslivet i Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 

Reservationer 
Ledamöterna från V och SD reserverar sig mot beslutet. 
      
Sammanfattning 
Lars Johansson (V) föreslår i sin motion följande: 
- Vimmerby kommun aktivt tar kontakt med alla personer, 65 +, boende i kommunen och informerar om 
möjligheterna till extra inkomster och erbjuder hjälp med att ansöka om dem. 
- Att alla följs upp minst vart tredje år då ny ansökan ska lämnas in, eller för att uppdatera eventuella 
ändrade förhållanden som kan påverka möjligheterna att få ansökan beviljad. 
 
Lars Johansson (V) menar att genom att hjälpa pensionärer söka bostadstillägg gynnar kommunen 
näringslivet i Vimmerby. Därutöver förstärks enskilda medborgares liksom kommunens ekonomi. Bättre 
privatekonomi motverkar fysisk och psykisk ohälsa. Det förbättrar den enskildes liv och sparar pengar till 
samhället. 
 
Motionen remitterades till kommunstyrelsen. Utvecklingsavdelningen föreslår att kommunfullmäktige 
avslår motionen. De motiverar förslaget med att det inte är givet att högre inkomst via bostadstillägg 
bidrar till ökade inköp lokalt. Den ökade köpkraften kan lika väl riktas mot den bredare marknaden via t 
ex e-handel.  
 
Därutöver är Pensionsmyndigheten den myndighet som ansvarar för informationen om bostadstillägg. 
Vimmerby kommun bidrar ändå med att informera om möjligheten att ansöka om bostadstillägg via 
socialförvalt-ningens regelbundna möten med pensionärsorganisationerna och via kommunens hemsida. 
Utvecklingsavdelningen bedömer därför att det finns en aktiv kontakt, men att det inte finns möjlighet att 
bidra i ansökningsförfarandet.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.  
Jacob Kant (V) yrkar bifall till motionen. 
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Jimmy Rödin (SD) yrkar bifall till motionen. 
Lars Sandberg (C) yrkar avslag på motionen. 
Peter Fjällgård (V) yrkar bifall till motionen. 
Eva Berglund (S) yrkar avslag på motionen. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och Jocob 
Kants (V) m fl förslag att bifalla motionen.  
 
Han ställer dem mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-09-29 KS § 35 
Motion om att gynna näringslivet i Vimmerby kommun, 2020-05-08 
 
Beslutet skickas till 
Lars Johansson 
 
___________________ 

19



Sammanträdesprotokoll Sida () 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2020-10-19 

 

 

 

 
 
 
 
§ 117  2020/322 Id  
 

Motion om att visa utdrag ur belastningsregistret kontinuerligt 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 

Reservationer 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet.      
 
Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (SD) föreslår att utdrag ur belastningsregistret med lämpliga intervaller inhämtas för 
samtliga anställda inom all skolverksamhet och äldreomsorg. 
 
Anneli Jakobsson (SD) anser att kravet på att visa utdrag ur belastnings-registret inte enbart ska gälla vid 
nyanställning, utan även ske kontinuerligt under anställningstiden. Hon menar att man på det sättet kan 
sortera anställda så att de som är olämpliga inte finns kvar på arbetsplatsen, och därmed öka säkerheten 
för barn, unga och äldre. 
 
Motionen remitterades till kommunstyrelsen, då den berör två nämnder. 
 
Socialnämnden uttalar följande. "Socialförvaltningen följer det regelverk som finns gällande de 
situationer när utdrag ur belastnings- och misstanke-registret ska inhämtas. Arbetsgivaren/ 
uppdragsgivaren får med stöd i dessa bestämmelser inte göra en årlig kontroll av de personer som redan 
arbetar i organisationen. Utdragen ska heller inte användas som kontroll av anställda som erbjuds en 
förnyad tjänst i samma verksamhet inom ett år. För arbetsgivare/ uppdragsgivare finns ingen rättighet att, 
utöver de yrkes-kategorier som finns specificerade, begära att registerutdrag ska uppvisas. 
Ett utdrag från belastningsregistret utgör endast en del av bedömningen om en person är lämplig för 
arbetet. Om en person har anmärkningar om brott eller inte betyder inte att man kan vara mindre 
noggrann i den övriga bedömningen av en persons lämplighet." 
 
Barn- och utbildningsnämnden uttalar följande. Personer som anställs inom deras verksamhet ska först 
visa ett utdrag ur belastningsregistret. Förarbetena till lagen om registerkontroll säger att redan anställda 
ej bör omfattas av lagen av hänsyn till den personliga integriteten. På polismyndighetens hemsida står: 
”Meningen med utdragen är inte att göra en årlig kontroll av de personer som redan arbetar i 
organisationen. Utdragen ska heller inte användas som kontroll av anställda som du erbjuder en förnyad 
tjänst i samma verksamhet inom ett år.” 
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Arbetsgivaren får kräva registerutdrag i de undantagsfall då dennes intresse väger tyngre än den 
anställdes personliga integritet. Det finns goda argument för att den anställdes integritet väger tyngre och 
att ett krav på registerutdrag från en anställd strider mot god sed på arbetsmarknaden. 
Därutöver skulle det innebära en stor administration (samla in, granska och främst motivera varje enskild 
begäran) att begära in utdrag ur belastningsregistret årligen på redan anställd personal.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.  
Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
Marie Nicholson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

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 2020-09-29 KS § 359 
Motion om att visa utdrag ur belastningsregistret kontinuerligt, 2020-05-18 
 
Beslutet skickas till 
Anneli Jakobsson 
 
___________________ 
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Sammanträdesprotokoll Sida () 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2020-10-19 

 

 

 

 
 
 
 
§ 118  2019/300 Id  
 

Medborgarförslag om att bygga en lekpark i Rumskulla 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget om att bygga lekplats i Rumskulla besvarat med 
hänvisning till kommande lek- och badplatsstrategi.  
 
Reservationer 
Ledamöterna från V reserverar sig mot beslutet. 
Sammanfattning 
Rebecca Västerlund föreslår att kommunen bygger en lekpark i Rumskulla. Hon skriver att det i dagsläget 
inte finns någon kommunal lekpark i samhället. Det finns många barnfamiljer, skriver Rebecca, som 
skulle uppskatta att ha en barnanpassad miljö och/eller lekpark att mötas vid.  
 
Medborgarförslaget remitterades till kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning, som i 
sin tjänsteskrivelse uttalar följande. 
 
Flera av kommunens befintliga lekplatser är slitna och behöver upprustning. Idag saknas medel för 
upprustning och nyinvesteringar. Endast reparationer och renhållning prioriteras på de befintliga 
lekplatserna för att tillgodose en hälsosam och säker miljö.  
 
Utvecklingsavdelningen och Samhällsbyggnadsavdelningen har i uppdrag att ta fram en lek-och 
badplatsstrategi för utvecklingen de kommande 10 åren.  
 
Strategin ska ge svar på följande frågor. 
- Vilka behov finns av att ha lekplatserna där de är idag?  
- Ska vi ha färre lekplatser men mer utvecklade och genomtänkta?   
- Ska vi rikta in våra lekplatser och parker på olika fokusområden?  
- Hur ska våra badplatser utvecklas och vad ska prioriteras för att göra dem mer attraktiva? 
- Hur kan vi höja attraktionsvärdet på kommunens parker? Ska vi satsa på temaparker? 
- Ska vi tänka utanför boxen? Är lekvänliga miljöer/ uteplatser ett alternativ till lekplatser?  
- Hur ska vi planera de ekonomiska förutsättningarna för att skapa mer attraktiva lekplatser, parker och 
badplatser med en handlingsplan? 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen anser att lek-och badplatsstrategin bör färdigställas innan nya lekplatser 
etableras.  
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Sammanträdesprotokoll Sida () 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2020-10-19 

 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
Jacob Kant (V) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
Peter Fjällgård (V) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
Ola Gustafsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget och 
Jacob Kants (V) m fl förslag att bifalla medborgarförslaget.  
 
Han ställer dem mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-09-29 KS § 360 
Medborgarförslag om att bygga en lekpark i Rumskulla Id 66001 
 
Beslutet skickas till 
Rebecca Västerlund 
 
___________________ 
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