
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-29 
 

 

  
 
Plats och tid Plenisalen, onsdagen den 29 maj 2019 kl 18:00 – 19:15 

 

Beslutande Se sida 2  

Övriga närvarande Kommundirektör Carolina Leijonram 
Kommunsekreterare Jenny Andersson 

 

Protokolljusterare  

Justeringens plats och tid Vimmerby 2019-06-10  
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 82-99 

 Jenny Andersson  

 Ordförande 

  

 Leif Larsson  

Protokolljusterare 

  

 Eva Svensson   

Protokolljusterare 
 

 

 Cissi Hammar   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-05-29 

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-10 Datum då anslaget tas ned 2019-07-03 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Kommunsekreterare Jenny Andersson  

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Tjänstgörande ersättare  Ordinarie ledamöter:  Ersättare:  

  Ingela Nilsson Nachtweij (C) Bertil Carlsson (C) 

  Peter Karlsson fr § 85 (C) Dennis Lindström (C) 

  Magnus Danlid (C) Christoffer Cederstrand (C) 

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

Krister Bergkvist (C) Erik Paulsson (C) Birger Andersson (C) 

  Lisbeth Karlsson (C) Marita Lindström (C) 

  Marcus Jonmyren (C) Krister Bergqvist (C) 

Dennis Lindström (C) Lars Sandberg (C)   

Marita Lindström (C) Bo Svensson (C)   

Christoffer Cederstrand (C) Jacob Käll (C)   

  Eva Svensson (C)   

  Kent Skaate (C)   

  Curt Tyrberg (C)   

  Marie Nicholson (M) Hannah Gånge (M) 

  Tomas Peterson (M) Kjell Alexandersson (M) 

  Johan Blomberg (M) Sören Sjöholm (M) 

Sören Sjöholm (M) Maria Lundmark (M)   

  Niklas Gustafsson (M)   

Kjell Alexandersson (M) Håkan Nyström (M)   

  Ola Gustafsson (KD) Hanna Weckfors (KD) 

  Tino Åberg (KD) Christina Sorsa (KD) 

Clara Castelblanco (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 Wisberg (S) Mats Genfors (S)   
  Emily Palenzuela (S)   

  Stig Jaensson (S)   

  Ann-Marie Blomgren (S)   

Sandra Sjöblom (V) Lars Johansson (V) Peter Lingeteg (V) 
Jens af Ekenstam Stenman (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) 

  Jimmy Rödin (SD) Fredrik Jakobsson (SD) 

  Emil Larsson (SD)   

  Kjell Jakobsson (SD)   

  Peter Bengtsson (SD)   

  Presidium:    

  Lennart Nygren, 2:e vice ordf (S) Övriga deltagare:  

  Gudrun Brunegård, 1:e vice ordf (KD) Kommundirektör Carolina Leijonram 

  Leif Larsson, ordförande (C) Kommunsekreterare Jenny Andersson 
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 § 82 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Eva Svensson (C) och Cissi Hammar (S) att jämte 

ordföranden justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 83 Dnr 2019/000018 101 

Meddelanden 2019 till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter My Eriksson (S) 

Protokollsutdrag 2019-05-07 KS § 166 

Återredovisning Granskning av kommunens fysiska planering 

Protokollsutdrag 2019-05-07 KS § 167 

Svar från revisionsrapport från PwC gällande granskning av SAM avseende 

riskbedömningar och handlingsplaner 

Protokollsutdrag 2019-05-07 KS § 168 

Tjänsteskrivelse svar revisionsrapport "Granskning av Vimmerby kommuns 

internationella arbete" 

PM: Vimmerby kommuns revisorers åtkomst till sammanträdeshandlingar 

 

___________________ 
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§ 84 Dnr 2019/000022 101 

Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger frågestunden till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) ställer denna fråga: Hur går det med Krönsmon? Har 

det blivit någon förändring sedan skylten kom upp med intressenter? 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) svarar: Kommunstyrelseförvaltningens 

utvecklingsavdelning arbetar för att hitta intressenter. En visningsväg ska 

byggas på området. En infart kommer också snart att anordnas.  

 

Peter Högberg (S) ställer denna fråga: Kalmar Länstrafik erbjuder 

kommunerna att låta ungdomar få sommarlovskort för att resa i länet. 

Kommer majoriteten i Vimmerby kommun att anta erbjudandet? 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) svarar: Det är en fråga för Region Kalmar län, 

det är inte en kommunal fråga. 

 

Helen Nilsson (S) ställer denna fråga: Hur lång tid tar det att få cykelbanan i 

Gullringen på plats? Igångsättningsbeslut och investeringsmedel finns.  

Ola Gustafsson (KD) svarar: Den 1 april gick ägandet av marken över till 

kommunen, efter det har träd tagits ned, ett ramavtal har upprättats för 

småentreprenader. Gång- och cykelvägen ska byggas under år 2019, 

beläggningsarbetet blir under år 2020. Det rör sig om sank mark, material 

behöver fyllas på och ska vägen ska sätta sig under vintern.  

 

Beslutsunderlag 

Fråga till Ingela Nilsson Nachtweij (C) om Krönsmon 

Fråga till Ingela Nilsson Nachtweij (C) om sommarlovskort 

Fråga till Ola Gustafsson (KD) om gång- och cykelväg i Gullringen 

 

___________________ 
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§ 85 Dnr 2019/000156 101 

Kommunstyrelsens utvecklingsavdelnings 
återredovisning till fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger kommunstyrelseförvaltningens 

utvecklingsavdelnings återredovisning till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Ingela Nilsson Nachtweij (C) redovisar 

kommunstyrelsens utvecklingsavdelnings verksamhet. Redovisningen avser 

uppdrag samt uppföljning enligt kommunens balanserade styrkort. 

 

Uppdrag 

Utvecklingsavdelningen har fått dessa större uppdrag: Utvecklingsprojektet 

Allas Vimmerby, Svar på revisionsrapport efter granskning av kommunens 

internationella arbete, Förbättra dialogen med företagarna samt Anlägga nya 

bryggor vid Nossen. 

Uppdragen är antingen verkställda eller arbetas med enligt uppgjord 

planering. 

 

Ekonomi 

Utvecklingsavdelningen redovisar en ekonomi i balans med budget. 

 

Verksamhet/medarbetare 

Utvecklingsavdelningen utvecklar medarbetarna genom utbildning och 

ledarskapsfrågor. Avdelningen utvecklar och effektiviserar/digitaliserar sina 

verksamheter. 

 

Brukare/invånare/kunder 

Avdelningens intention är att förbättra Vimmerby kommuns resultat i 

Svenskt Näringslivs Ranking. 
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Utveckling 

Via Allas Vimmerby arbetar Utvecklingsavdelningen tillsammans med 

kommunens tio tätorters utvecklingsgrupper. De prioriterade områdena från 

varje utvecklingsgrupp kan därefter sammanställas och avsikten är att 

samverka för att driva frågor framåt.  

 

Beslutsunderlag 

KS återredovisning 2019 

 

___________________ 
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§ 86 Dnr 2019/000197 043 

Fråga om ansvarsfrihet för Vimmerby kommun år 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner revisorernas berättelse. 

 

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, Barn- och 

utbildningsnämnden, gemensamma nämnden för miljö och bygg, 

Socialnämnden, Valnämnden, överförmyndaren samt ledamöter i 

gemensamma hjälpmedelsnämnden i Kalmar län ansvarsfrihet för år 2018. 

  

Anmälan om jäv 

Kommunfullmäktige noterar jäv på följande ledamöter och tjänstgörande 

ersättare vid dagens sammanträde: 

 

Kommunstyrelsen 

Tomas Peterson (M), Helen Nilsson (S), Kenneth Björklund (S), Peter 

Högberg (S), Ingela Nilsson Nachtweij (C), Niklas Gustafsson (M), Lis-

Astrid Andersson (S), Marie Nicholson (M), Eva Berglund (S), Daniel 

Nestor (S), Ola Gustafsson (KD), Kent Skaate (C) 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lis-Astrid Andersson (S) 

Kjell Alexandersson (M) 

Peter Karlsson (C) 

 

Socialnämnden 

Eva Berglund (S) 

Marie Nicholson (M) 

Cissi Hammar (S) 

Stig Jaensson (S) 

Curt Tyrberg (C) 

Marita Lindström (C) 

Eva Svensson (C) 

Dennis Lindström (C) 
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Valnämnden 

Eva Berglund (S) 

Daniel Nestor (S) 

Marcus Jonmyren (C) 

Pia Young (V) 

Johan Blomberg (M) 

Cissi Hammar (S) 

Lisbeth Karlsson (C) 

Birger Andersson (C) 

Kenneth Björklund (S) 

 

Överförmyndaren 

Peter Högberg (S) 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Johan Blomberg (M) 

Niklas Gustafsson (M) 

Krister Bergqvist (C) 

Christoffer Cederstrand (C) 

 

Hjälpmedelsnämnden 

Helen Nilsson (S) 

Tomas Peterson (M) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige godkände 2019-04-29 § 63 årsredovisningarna för 

Vimmerby kommunkoncern. 

 

Frågan om ansvarsfrihet för kommunens styrelser och nämnder är aktuell vid 

dagens sammanträde.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut angående ansvarsfrihet för år 2018 

Årsredovisning VKF AB 2018 

Protokollsutdrag 2019-04-29 KF § 63 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2018 Vimmerby kommun 

Årsredovisning 2018 Vimmerby kommun 

Förvaltningsberättelse och bokslut 2018-Barn och utbildningsnämnden 
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Beslutet skickas till 

Berörda styrelser och nämnder 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 87 Dnr 2018/000150 003 

Styrdokument: Riktlinjer och taxor för skyltning och 
affischering, uteservering, marknad, torghandel och 
försäljning, evenemang och andra markupplåtelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige inför en maxtaxa på 1 500 kr/dygn för evenemang som 

är direkt/indirekt kopplade till kommersiellt syfte/marknadsföring. 

 

Beslutet är ett tillägg till befintligt beslut avseende dokumentet Riktlinjer och 

taxor (Dnr 2018/000150 och Id 60020) för skyltning och affischering, 

uteservering, marknad, torghandel och försäljning, evenemang och andra 

markupplåtelser.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningens Samhällsbyggnadsavdelning har tagit fram 

riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, uteservering, marknad - 

torghandel och försäljning, evenemang samt andra markupplåtelser. 

 

Enligt tjänsteskrivelsen behövs en maxtaxa för stora evenemang då 

nuvarande prislista är anpassad för mindre ytor och bodar. Det upplevs som 

orimligt höga avgifter för tillfälliga evenemang med stora avgränsade ytor.  

 

Finansiering sker inom ramen för gatukontorets budget.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-07 KS § 158 

Tjänsteskrivelse - Tillfälliga evenemang, maxtaxa 2019-05-06 

Styrdokument: Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, 

uteservering, marknad, torghandel och försäljning, evenemang och andra 

markupplåtelser 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 88 Dnr 2019/000249 174 

Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige räknar upp Vimmerby kommuns sotnings- och 

brandskyddskontrolltaxa med 2,19 % från och med 2019-07-01.  

 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten har tagit fram förslag till taxehöjning för Vimmerby 

kommuns sotnings- och brandskyddskontrollverksamhet. Av 

tjänsteskrivelsen framgår att kommunen har sina taxor för sotning och 

brandskyddskontroll kopplade till Sveriges Kommuner och Landstings 

index.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-07 KS § 156 

Tjänsteskrivelse 2019 sotningsindex 

Cirkulär 19_13 SKL 

E-post, Taxehöjning av sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2019 

 

 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Vimmerby Sotningsdistrikt AB 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 16(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 89 Dnr 2019/000279 000 

Revidering avtal och reglemente för 
hjälpmedelsnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avtal och reglemente för 

hjälpmedelsnämnden.  

 

Sammanfattning 

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län är en gemensam nämnd för 

kommuner i Kalmar län. Den styr över verksamheten Kommunal 

hjälpmedelssamverkan i Kalmar län, KHS. KHS är till för samverkan 

angående rehabilitering och försörjningsverksamhet för tekniska hjälpmedel. 

 

Hjälpmedelsnämnden godkände 2019-03-27 att förslaget till revidering av 

”Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet”, revidering av ” 

Verksamhetsbeskrivning för gemensam Hjälpmedelsverksamhet”, revidering 

av ”Reglemente för gemensam nämnd” och att lägga till bilaga 4 ”Budget 

och verksamhetsuppföljning” samt överlämnade förslagen för beslut och 

undertecknande till respektive kommuns fullmäktige. Nämnden beslutade 

även att följande tillägg/förändringar ska göras i handlingarna: 

- Benämningen ”verksamhetschef” är den arbetstitel som ska användas i alla 

KHS:s handlingar och benämningen ”hjälpmedelschef” ska tas bort i alla 

handlingar. 

- Under § 10 i förslaget ”Avtal om gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamhet” så ska årtalet 2022 ändras om till 2021. 

- Under § 4 i bilaga 3 ”Reglemente för gemensam nämnd” så bör det stå att 

nämndens presidium består av ordförande, vice ordförande och andre vice 

ordförande istället för det angivna ”ledamot från Oskarshamn”. 

- Formuleringen ”Ekonomirapport till hjälpmedelsnämnden efter februari, 

juni och oktober” stryks i avsnittet som berör 

förvaltningschefens/förvaltningens uppföljning i bilaga 4 ”Budget och 

verksamhetsuppföljning”.  
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Anledningen till att reglemente och avtal behöver ses över är dels att 

regionförbundet ändras och primärkommunala nämnden inte kommer att 

finnas kvar, dels revisorernas rapport kring hjälpmedelsnämndens 

verksamhet.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-07 KS § 171 

Förslag till Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsnämnden 

E-post, Protokollsutdrag § 14 Revidering avtal och reglemente för 

hjälpmedelsnämnden samt tillhörande handlingar 

Bilaga 1 Verksamhetsbeskrivning för gemensam nämnd 

Bilaga 4 Verksamhets- och budgetsuppföljning 

Bilaga 3 Reglemente för en gemensam hjälpmedelsnämnd 

Tjänsteutlåtande Revidering avtal och reglemente 

Protokollsutdrag § 14 Revidering avtal och reglemente 

 

 

Beslutet skickas till 

Samverkande kommuner 

Kommunsekreterare inom kommunerna 

 

___________________ 
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§ 90 Dnr 2019/000301 102 

Omfördelning av Marie Nicholsons (M) uppdrag i 
samband med föräldraledighet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Niklas Gustafsson (M) till följande uppdrag (68 

% tjänstgöring) under perioden 2019-08-12 – 2020-03-13, i samband med 

Marie Nicholsons (M) föräldraledighet. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kultur- och fritidsutskottet 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

Kommunalförbundet ITSAM direktion 

Landsbygdsrådet 

Fil Dr Erik Wahlbergs stipendiefond 

Stiftelsen Grundskolans Samfond 

Tillgänglighetsrådet 

Föreningen Energikontor Sydost 

Styrgruppen för sjön Yxern 

1:e vice ordförande 

1:e vice ordförande 

Ersättare 

Vice ordförande 

Ersättare 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ersättare 

Ersättare för ombud till föreningsstämma 

Representant 

 

Kommunfullmäktige utser Kjell Alexandersson (M) som 1e vice ordförande 

i Barn- och utbildningsnämnden (12 % tjänstgöring) under samma period.  

 

Sammanfattning 

Marie Nicholson (M) kommer att vara föräldraledig. Under perioden 2019-

08-12 – 2020-03-13 behöver andra förtroendevalda gå in på följande poster.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Omfördelning av Marie Nicholsons (M) uppdrag i 

samband med föräldraledighet 
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Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

Marie Nicholson 

Niklas Gustafsson 

Kjell Alexandersson 

 

___________________ 
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§ 91 Dnr 2016/000293 214 

Detaljplan för antagande Nybbleområdet del av 
Vimmerby 3:3. Del 1 och 2 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplaner för del av Vimmerby 3:3 Nybble del 

1 samt del 2.  

 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till detaljplaner för 

del av Vimmerby 3:3 Nybble del 1 samt del 2. 

 

Av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-04-10 §§ 55-56 framgår: 

"Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av aktuellt område i Vimmerby tätort." 

"Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i området 

med möjlighet att bygga vårdboende eller skola. Kommunen är i stort behov 

av planlagd byggbar mark för bostäder." 

 

Av plan- och genomförandebeskrivningen framgår att "syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i området med 

möjlighet att bygga vårdboende eller skola. Kommunen är i stort behov av 

planlagd byggbar mark för bostäder. Området är beläget i Vimmerby stads 

nordvästra del, väster om Kohagsgatan och ingår i kommunens stamfastighet 

Vimmerby 3:3. Planläggningen överensstämmer med gällande fördjupade 

översiktsplan för Vimmerby stad 2016 (FÖP) där området är utpekat för 

bostadsändamål." 

 

Vidare framgår: "Detaljplaneläggningen skapar lämplig 

bebyggelseutveckling i områden där det råder ett högt bebyggelsetryck. I 

kommunens FÖP för Vimmerby ska ny bostadsbebyggelse möjliggöras 

genom förtätningar av staden inom gång- och cykelavstånd från stadskärnan, 

med närhet till rekreationsområden, skola och idrottsanläggningar. 
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Detaljplaneförslag möjliggör ett nytt bostadskvarter i centralt och attraktivt 

läge." 

 

Planens konsekvenser sammanfattas så här: "Planförslaget innebär att delar 

av betes- och skogsmark försvinner och bebyggs. Detta påverkar 

landskapsbilden, sett från både Kohagsgatan och väg 19303. Detaljplanen 

föreslår tre möjliga byggnadsformer, bland annat bebyggelse för bostads-, 

vård- eller skoländamål." "Den planerade bebyggelsen ligger cirka 2 km från 

centrum vilket med största sannolikhet innebär ett bilberoende. Det finns 

dock en befintlig gång- och cykelvägstruktur i anslutning till planområdet 

som möjliggör en god förbindelse med staden. Men med exploateringen ökar 

samtidigt underlaget till kollektivtrafik, till skolor och till annan service på 

närmre håll, vilket i sig är gynnsamt."  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-07 KS § 157 

Granskningsutlåtande Nybble del 1 

Plankarta Nybble del1 

§ 55 MBN 2019-04-10 Detaljplan Nybble del 1 

Planbeskrivning Nybble del 1 

§ 56 MBN 2019-04-10 Detaljplan Nybble del 2 

Granskningsutlåtande Nybble del 2 

Plankarta Antagandehandling 

Planbeskrivning Nybble del 2 

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

___________________ 
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§ 92 Dnr 2018/000458 109 

Motion om förenklad skolskjuts 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Motivering: 

Det är inte möjligt att tillämpa olika avståndsregler utifrån på vilket sätt 

skolskjutsarna anordnas.  

 

Reservationer 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Lars Johansson (V) har lämnat in en motion om förenklad skolskjuts. Han 

skriver att befintlig skolskjuts upplevs som godtycklig och svårförutsägbar. 

För att uppnå målen att Vimmerby ska vara den bästa landsbygdskommunen, 

och att invånarantalet ska öka till 17 000 personer behöver reglerna 

förenklas, skriver Lars Johansson.  

 

Lars föreslår att kommunens riktlinjer för skolskjuts omformuleras, så att de 

två första styckena under rubriken "Rätt till skolskjuts" lyder: "För att 

beviljas kostnadsfri skolskjuts skall vägen mellan bostaden där eleven är 

folkbokförd och skolan eller hållplats för linjetrafik överstiga för 

Förskoleklass, åk 1-3: 2 km, för åk 4-9: 3 km 

 

Rätt till skolskjuts innebär skjuts från bostaden till skolan. I de fall en 

ordinarie hållplats för linjetrafik finns inom avståndet får eleven själv ta sig 

till anvisad hållplats. Ovanstående avstånd är de avstånd som elev maximalt 

måste vara beredd att ta sig till hållplats". 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram ett förslag till beslut. Av 

tjänsteskrivelsen framgår att det är upp till respektive kommun att bestämma 

hur skolskjutsen ska anordnas. Vimmerby kommun nyttjar den ordinarie 
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kollektivtrafiken i kombination med särskilt upphandlade fordon i sin 

skolskjutstrafik. Hämtning vid hemmet med skolskjutsfordon skulle medföra 

väsentligt ökade skolskjutskostnader. Utifrån kommunallagens 

likställighetsprincip är det inte möjligt att tillämpa olika regler för 

skolskjutsarna beroende på hur transporten sker. Det är därmed inte möjligt 

att ha olika avståndsregler för linjetrafik och särskilt anordnad skolskjuts.  

 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att motionen avslås, då det saknas 

finansiering för en utökad skolskjuts, samt att det utifrån lagstiftningen inte 

går att tillämpa olika regler beroende på färdmedel som anvisas.  

 

Förslag till beslut 

Pia Young (V) yrkar bifall på motionen. 

Ola Gustafsson (KD) yrkar avslag på motionen. 

Magnus Danlid (C) yrkar avslag på motionen. 

 

Deltagande i debatten 

Anneli Jakobsson (SD)  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, kommunstyrelsens förslag att 

avslå motionen och Pia Youngs (V) förslag att bifalla motionen. Han ställer 

dem mot varandra och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-07 KS § 154 

Tjänsteskrivelse/förslag till beslut Ändrade skolskjutsregler 

Motion om förenklad skolskjuts 

 

 

Beslutet skickas till 

Lars Johansson 

 

___________________ 
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§ 93 Dnr 2019/000101 109 

Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Motivering: 

Enskildas passiva insamling av pengar utgör inte en så stor olägenhet för 

kommunmedborgarna att kommunen behöver reglera det i de lokala 

föreskrifterna.  

 

Reservationer 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Moderaterna utom Tomas Peterson reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om lokalt tiggeriförbud på 

allmän plats i Vimmerby kommun. Motionärerna hänvisar till 

förvaltningsrättens dom angående ett liknande förslag från Vellinge 

kommun.  

De föreslår att kommunen inför ett lokalt förbud mot passiv insamling av 

pengar på Magasinsgatan, Sevedegatan, Fiskaregatan, Falkängsgatan, 

Storgatan och Norrtullsgatan.  

Motionärerna föreslår också att det skrivs in i de lokala 

ordningsföreskrifterna att passiv insamling av pengar inte är tillåtet på 

ovanstående offentliga platser.  

Motionärerna motiverar förslaget med att gåvorna riskerar att upprätthålla 

personernas sociala utsatthet, och att insamlingen kan ha koppling till 

kriminell verksamhet. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning  

Antalet gator i motionsförslaget, samt det faktum att det avses gälla hela 

sträckningen av aktuella gator, kan medföra en risk att förbudet anses 

innebära onödigt tvång, eller gör obefogade inskränkningar för allmänheten. 
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Det bör vara rimligt att reflektera över i vad mån ett förbud av den art som 

föreslås stämmer överens med socialtjänstlagens synsätt när det gäller 

människor i utsatta positioner. 

Innan kommunen går in med ett förbud, bör den ha goda skäl att anta att det 

verkligen får de förväntade effekterna. I motionen redovisas dock inte någon 

sådan grund. 

 

Demokratiberedningens bedömning 

Demokratiberedningen anser att enskildas passiva insamling av pengar inte 

utgör en så stor olägenhet för kommunmedborgarna att kommunen behöver 

reglera det i de lokala föreskrifterna.  

 

Förslag till beslut 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall på motionen. 

Helen Nilsson (S) yrkar avslag på motionen. 

Marie Nicholson (M) yrkar bifall på motionen. 

Jacob Kant (V) yrkar avslag på motionen. 

Ola Gustafsso (KD) yrkar avslag på motionen. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall på motionen. 

Gudrun Brunegård (KD) yrkar avslag på motionen. 

Peter Högberg (S) yrkar avslag på motionen.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, kommunstyrelsens förslag och 

Anneli Jakobssons (SD) m fl förslag. Han ställer dem mot varandra och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-07 KS § 155 

Protokollsutdrag 2019-04-08 DB § 4 

Utredning - Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby 

Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby 

 

Beslutet skickas till 

Sverigedemokraterna 

 

___________________ 
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§ 94 Dnr 2019/000300 109 

Medborgarförslag om att bygga en lekpark i Rumskulla 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget får ställas. 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Sammanfattning 

Den som är folkbokförd i kommunen får enligt kommunallagen 8 kap 1 § 

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag. 

 

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.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om att bygga en lekpark i Rumskulla 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 95 Dnr 2019/000317 109 

Medborgarförslag om cykelbana mellan Vimmerby och 
Storebro 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget får ställas. 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Sammanfattning 

Den som är folkbokförd i kommunen får enligt kommunallagen 8 kap 1 § 

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag. 

 

Gunilla Karlsson föreslår att en cykelbana anläggs mellan Vimmerby och 

Storebro. Hon skriver att det går mycket trafik på landsvägen, vilket skapar 

trånga och livsfarliga situationer för cyklister.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om cykelbana mellan Vimmerby och Storebro 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 96 Dnr 2019/000304 109 

Medborgarförslag om att arbetskläderna som 
personalen inom vården bär tillverkas av miljövänligt 
material 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget får ställas. 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

 

Sammanfattning 
Den som är folkbokförd i kommunen får enligt kommunallagen 8 kap 1 § 

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag. 

 

Linn Carlsson föreslår att de arbetskläder som personalen inom vården bär 

tillverkas av miljövänligt material. Hon skriver att materialet för närvarande 

består av bomull, vilket är ett resurskrävande material. Ur 

hållbarhetssynpunkt och för en klok användning av naturens resurser föreslår 

Linn att materialet lyocell i stället används. 

 

Linn Carlsson föreslår också att det tvätteri som tvättar arbetskläderna sköter 

verksamheten på ett hållbart sätt för miljön när det gäller kemikalier, 

produktion, avfallshantering samt användning av energi och vatten.  

 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att arbetskläderna som personalen inom vården bär 

tillverkas av miljövänligt material 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 97 Dnr 2019/000326 109 

Motion om offentliga cykelpumpar 
(cykelpumpsstationer) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen får ställas. 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om offentliga cykelpumpar 

(cykelpumpsstationer). Anneli skriver att cykeln är ett utmärkt 

transportmedel, och att främja cykling bidrar till en bättre miljö och hälsa. 

Hon anser att kommunen bör installera offentliga cykelpumpar som en extra 

service till cyklisterna. Anneli menar att det uppskattas även av familjer med 

barnvagn samt av rullstolsburna människor. Placeringen bör ske där det är 

mest lämpligt utifrån cykelflödet, tillgängliga ytor och tekniska möjligheter. 

 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår kommunfullmäktige att ge i uppdrag till 

berörd nämnd att ta fram en plan var det är mest lämpligt att placera ut 

cykelpumpar med tanke på tekniska möjligheter och tillgängliga ytor. 

Anneli föreslår att cykelpumpar därefter installeras tillgängliga för 

allmänheten.  

 
 

Beslutsunderlag 
Motion om offentliga cykelpumpar (cykelpumpstationer)  

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 98 Dnr 2019/000327 109 

Medborgarförslag om belysning av gång- och 
cykelbana samt Norregårds kvarn 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget får ställas. 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Sammanfattning 

Den som är folkbokförd i kommunen får enligt kommunallagen 8 kap 1 § 

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag. 

 

Inge Teodorsson föreslår att kommunen anlägger belysning utmed gång- och 

cykelvägen från infarten av Strandvägen fram till Pelarnevägen, det rör sig 

om en sträcka på 200 meter. Inge skriver att många känner sig otrygga på 

den mörka sträckan.  

 

Inge Teodorsson föreslår också att belysning anordnas på, eller i anslutning 

till, kulturminnet Norregårds kvarn från 1600-talet, som finns nära gång- och 

cykelvägen.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om belysning av gång- och cykelbana samt Norregårds 

kvarn 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 99 Dnr 2019/000341 109 

Medborgarförslag - kravlista för ett mer hållbart 
samhälle där både människor och miljö mår bra 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget får ställas. 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Sammanfattning 
Den som är folkbokförd i kommunen får enligt kommunallagen 8 kap 1 § 

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag. 

 

Ryan Babiker har lämnat en kravlista på förändringar av Vimmerby 

kommuns verksamheter för att skapa ett mer hållbart samhälle där både 

människor och miljö mår bra. Till kravlistan finns 241 underskrifter. 

 

Kraven är dessa: 

 

Vad ska ske innan 2020? 

- Alla kommunens förvaltningar, arbetsplatser och avdelningar, inklusive 

skolan, ska införa sopsortering precis som hushållen i kommunen. 

- Alla engångsartiklar av plats ska bort från kommunernas verksamheter. 

- Ekologiska bananer och ekologiskt samt kravmärkt kaffe i samtliga av 

kommunens verksamheter. Inga produkter som innehåller palmolja i 

kommunens verksamheter. 

- Ta extra betalt för engångsmuggar så att "vanliga" muggar och glas blir 

förstahandsval, i alla kommunens verksamheter. (OBS! Ska införas till nästa 

terminsstart, augusti 2019) 

- Alla lärare på Vimmerby gymnasium ska använda sig av de digitala 

hjälpmedel vi har, inga uppgifter/information ska skrivas ut på papper om 

det kan läggas upp på Google Classroom. 

- Mer närproducerad mat i skolor och äldreomsorg. Satsa på färre 

transporter. 
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- Endast löste i kommunens verksamheter. Eventuellt påste som är tillverkat 

av papper och det ska då finnas möjlighet till kompostering samt att dessa 

påsar inte får innehålla h ättklamrar gjorda av metall. 

- Installera vattenstationer där alla på gymnasiet kan fylla på sina 

vattenflaskor. Man ska få en vattenflaska när man börjar ettan. Detta är för 

att man ska slippa behöva köpa vatten eller annan dryck och därmed minska 

konsumtion, minska plastanvändningen och för hälsoskäl. 

 

Vad ska ske innan 2022?  

- Sopsortering ska finnas tillgänglig på allmänna platser där mycket folk 

vistas. Centrum, resecentrum och idrottsanläggningar. 

- Plastfria och pappersfria skolor i Vimmerby kommun. (Pappersfritt gäller 

främst gymnasiet då eleverna har datorer) 

- Vimmerby kommun ska inte finansiera flygresor inom Sverige, inte heller 

flygresor till utlandet som går att ersätta med tåg/buss. 

- Svensktillverkat ska vara förstahandsvalet vid alla matinköp i kommunens 

verksamheter. 

- Appen "Mitt Käk" ska införas i kommunens skolmatsalar.  

- Cyklar ska finnas att låna på gymnasiet när man ska iväg en kortare sträcka 

för skolans räkning. 

- Solceller ska installeras på gymnasiets tak. 

- En pedagogisk lärmiljö utomhus ska finnas på alla skolor. 

 

Vad ska ske inom loppet av fem till tio år? 

- Alla kommunens bilar ska gå på el eller biogas och laddningsstolpar ska 

finnas på kommunens parkeringar. 

- Alla kommunens byggnader ska ha installerat solceller på taken. 

 

Ryan Babiker skriver att dessa krav ska genomföras inom den satta 

tidsramen och påskrift är bindande oavsett om kommunstyrelsen byts ut vid 

kommande val. Redovisning av genomförda krav ska ske på 

kommunfullmäktiges sammanträden och skrivas ut på Vimmerby kommuns 

hemsida.  

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - kravlista för ett mer hållbart samhälle där både 

människor och miljö mår bra 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

___________________ 


