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§ 17  2022/128 2022.1316  
 

Rapport utifrån situationen i Ukraina 

Säkerhetspolitiskt läge  
Räddningschef Peter Helge och säkerhetssamordnare Håkan Westerback informerar fullmäktige 
om kommunens arbete med skyddet för samhällets skyddsvärden som kan sammanfattas i dessa 
fem punkter:  Människors liv och hälsa  Samhällets funktionalitet  Demokrati, rättssäkerhet 
och mänskliga fri- och rättigheter  Miljö och ekonomiska värden  Nationell suveränitet. 
Håkan Westerback berättar att den samlade bedömningen i länet nu är att händelseutvecklingen 
har begränsad påverkan på samhället i stort där ekonomiska skyddsvärden är påverkade. 
Angående miljö och ekonomiska värden märks höga priser på drivmedel, energi och foder vilket 
påverkar näringslivet, exempelvis livsmedelsproducenter och åkerinäringen. 

Flyktingmottagande 
Säkerhetssamordnare Håkan Westerback informerar om att det nu har kommit 11 personer från 
Ukraina till vår kommun. De har eget boende. Just nu söker ca 500 personer skydd i Sverige per 
dygn, totalt har 27 782 människor ansökt om skydd sedan massflyktsdirektivet aktiverades för 
första gången i EU:s historia. En stor osäkerhet råder kring hur många som kan komma till 
Sverige och just nu är Kalmar län inte ett prioriterat län för evakueringsboenden, vad gäller 
långsiktiga boenden jobbar man med en jämlik fördelning mellan landets kommuner. Den stora 
osäkerheten i antalet människor som kan komma ligger mycket i hur mycket folk man kan ta emot 
i de närliggande länderna. UNHCR uppskattar att 4,1 miljoner lämnat Ukraina och att 6,5 miljoner 
befinner sig på flykt inom landet.  

Samhällsbyggnadschef Andreas Horste informerar om lokala förberedelser  
Den politiska majoriteten gav samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att iordningställa 
lägenheter i Storebro. Logistikgruppen aktiverades (en operativ grupp med medlemmar från flera 
olika avdelningar) och en samrådsgrupp (strategisk grupp) där både bolag och förvaltningar var 
delaktiga och ett febrilt arbete startades. 
 
Tillsammans med resurser från kommunen, föreningar och företag har kommunen anmält 51 
sovplatser till Migrationsverket (fördelat på 12 lägenheter). Befintligt möblemang har använts 
liksom möbler och utrustning som skänkts från olika håll, det har varit en god uppslutning och 
engagemang tillsammans. Det rör sig om helt färdiga lägenheter med köksutrustning, mat, möbler, 
tvättmöjligheter, WI-FI och sovplatser.
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§ 18  2022/10 2022.1275  
 

Val av protokolljusterare år 2022 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Cissi Hammar (S) att justera dagens protokoll. 
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§ 19  2022/17 2022.1276  
 

Allmänhetens frågestund 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger allmänhetens frågestund till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Ingen från allmänheten ställer en fråga vid dagens sammanträde. 
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§ 20  2022/16 2022.1277  
 

Ledamöternas frågestund 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger ledamöternas frågestund till handlingarna. 
 

Sammanfattning 

Fråga om cyberattack 
Anneli Jakobsson (-) frågar kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) om Vimmerby kommun 
har någon beredskapsplan om kommunen skulle bli utsatt för en cyberattack. Hon skriver att 
frågan är kopplad krig i Ukraina och oro i Europa samman med att Ryssland har hotat Sverige. 
 
Jacob Käll (C) har fått information från Kommunalförbundet Itsam som handhar IT-frågor för 
kommunen. Utifrån det ger Jacob Käll (C) detta svar: Itsam arbetar kontinuerligt med 
säkerhetsfrågor tillsammans med olika organisationer både regionalt och nationellt. ”Itsam 
anpassar kontinuerligt sina skydd mot externa IT hot beroende på vad som identifieras, antingen 
internt hos Itsam men framförallt genom information som kommuniceras på regional eller 
nationell nivå tillsammans med andra kommuner, regioner, MSB samt SKR. 
 
Av naturliga skäl beskrivs inte hur skydden är uppsatta i detalj men de finns på plats. Skulle det 
ändå hända att Itsam och dess medlemskommuner utsätts för cyberattacker som lyckas penetrera 
våra skydd finns ett antal olika möjligheter att återskapa information. Återskapande av information 
kan ske inom några timmar, till några dagar beroende på vad som påverkas. 
 
Med ovanstående sagt kan vi dock aldrig helt gardera oss. Kontinuitetsplaner hos våra 
medlemskommuners verksamheter är vitala för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet ändå 
kan fortsätta om IT tjänsterna skulle försvinna.” 
 

Fråga om centrumhuset i Storebro. 
Anneli Jakobsson (-) frågar Vimarhem AB:s ordförande Magnus Danlid (C) om lägenheterna i 
centrumhuset i Storebro är i bra skick eller inte. Hon skriver att frågan kommer ur att beskedet 
tidigare har varit att de var slitna och eventuellt skulle rivas, men att nu blir de plats för flyktingar 
från Ukraina och enligt Jacob Käll (C) är i överraskande bra skick. 
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Magnus Danlid (C) svarar följande. Vimarhems hus i Storebro har tidigare hyrts av 
Migrationsverket och har sedan i maj förra året stått obebott. Vimarhems linje har varit att bevara 
och sköta huset så det inte förfaller även då vi inte har haft hyresgäster i huset. Vi i styrelsen har 
före Rysslands invasion av Ukraina sagt att det varken ska säljas eller renoveras, men Vimarhem 
har haft daglig tillsyn och sett till så t ex värme och vatten ska fungera även under den tid som 
ingen bott i huset. Så i det avseendet så är nämnda hus i gott skick o beboligt, o som jag ser det t o 
m ett bra tillfälligt boende vilket Vimarhem nu har fått beröm för, att vi har ett helt hus där 17 
lägenheter kan disponeras för att klara en stor del av Vimmerbys kommande flyktingmottagande.     
Du Annelie nämner att Jacob Käll sagt att lägenheterna var i överraskande gott skick då de nu ska 
vara bostad för människor på flykt. Om jag hade fått samma fråga om vad jag tyckt om dessa 
lägenheter; så hade jag troligen också svarat på samma sätt, att jag tycker lägenheterna är i bra 
skick då de nu snabbt kunnat ställas om för att användas till ett tillfälligt boende för behövande 
människor.  
Dock så måste vi inse att huset är i behov av en grundläggande renovering. T ex så är byte av kök 
och badrum inte den största utmaningen som jag ser det, utan renovering av stommen är den stora 
utmaningen. Så i det avseendet vill jag fortfarande hävda att huset är slitet och är i behov av 
omfattande renovering. 
• Så slutligen blir mitt svar på frågan gällande lägenheternas skick; att nämnda hus är i fullgott 
skick för tillfälligt boende, men i stort behov av renovering för att bli ett långsiktigt alternativ för 
kommande hyresgäster.  
Övrig upplysning är att just idag finns 18 lediga lägenheter i Storebro förutom de 23 som 
”migrationsverkshuset” innehåller. Fyra av dessa är 1:or och 14 är större, varav tre är tillgängliga 
med hiss. Så i Storebro råder alltså inte bostadsbrist även om man räknar bort nämnda 
"migrationsverkshus".  
 

Beslutsunderlag 
Svar på fråga om centrumhuset i Storebro, KS 2022.1238 
Fråga till Vimarhems ordförande Magnus Danlid angående centrumhuset i Storebro, KS 
2022.1099 
Svar på fråga om cyberattack, KS 2022.1043 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) om cyberattack, KS 2022.973 
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§ 21  2022/129 2022.1278  
 

Interpellation om skyddsrum 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger interpellationen till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (-) interpellerar kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) enligt följande. 
1. Det finns plats för 10065 personer i Vimmerby kommuns skyddsrum men vi är ca 15000 
invånare. Har kommunen någon plan för hur de allra flesta ska få plats? 
2. Har kommunen gjort någon översikt och underhåll av skyddsrummen? 
3. Finns det några planer på att bygga nya skyddsrum i kommunal regi? 
 
Anneli Jakobsson (-) motiverar interpellationen med att det är oroligt i Europa och Ukraina är i 
krig och Vimmerby kommuns invånare kan behöva uppsöka skydd. Anneli Jakobsson (-) 
informerar om att det i Sverige finns ungefär 65 000 skyddsrum med plats för ca 7 miljoner 
invånare och det enligt MSB i vår kommun finns sammanlagt 10065 platser vilket motsvarar 
ungefär 64% av befolkningen. Hon resonerar att fastighetsägaren ansvarar för underhåll av 
skyddsrummen och att flera av dem behöver rustas upp. 
 
Jacob Käll (C) svarar enligt följande. 1. Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 
MSB, som ansvarigar ”är det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. 
Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel 
större tätorter. När skyddsrummen byggdes gjordes det utifrån den principen samt i närheten av 
militära objekt som löper en högre risk för ett väpnat anfall än till exempel en villa ute på 
landsbygden. Dessutom så är alla svenska medborgare och övriga bosatta i Sverige som är mellan 
16-70 år totalförsvarspliktiga vilket innebär att man är skyldig att tjänstgöra inom totalförsvaret 
antingen som värnpliktig, civilpliktig eller allmän tjänsteplikt.” … ”Detta innebär att en stor 
mängd människor kommer att arbeta även under dessa tider och då inte kommer att befinna sig i 
skyddsrummen.  
 
2. Översiktlig kontroll har gjorts av utrustning och funktion och hyresgästerna har röjt ur 
skyddsrummen. 
Skyddsrum finns i följande kommunala byggnader:  
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• Astrid Lindgrens skola  
• Vimarskolan  
• Storebro skola  
• Brännebro skola  
• Södra Vi skola  
• Tuna skola  
• Resecentrum  
• Stadshuset  
• Dagcenter (Lundgatan 52)  
 
3. Nej, i dagsläget finns det inga sådana planer. Det har inte byggts några nya skyddsrum sedan 
2002. Många av de skyddsrum som finns behöver moderniseras. Det utreds ifall det ska byggas 
fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd.” 
MSB anser att Sverige ska bevara de befintliga skyddsrummen så långt det går. ”Ytterst är det 
riksdag och regering som beslutar om skyddsrummens framtid.” 
 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation om skyddsrum, KS 2022.1219 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) från Anneli Jakobsson om 
skyddsrum, KS 2022.871 
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§ 22  2022/2 2022.1279  
 

Meddelanden till kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport om bisysslor - Beslut i kommunstyrelsen 2022-03-15, KS 2022.1022 
Svar till kommunens revisorer angående granskning av kommunens kontroll av anställdas 
bisysslor, KS 2022.978 
Rapport Vimmerby-bisysslor, KS 2022.142 
Missiv granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor, KS 2022.141 
Remittering av medborgarförslag om övergångsställe från Sevedegatan till Motorsport, KS 
2022.590 
Medborgarförslag om övergångställe från Sevedegatan till Motorsport, KS 2022.589 
Remittering av medborgarförslag om förbättringsråd inom de kommunala förvaltningarna, KS 
2022.592 
Medborgarförslag om att bilda förbättringsråd inom de olika kommunala förvaltningarna, KS 
2022.591 
Remittering av medborgarförslag om inhägnad hundrastgård, KS 2022.975 
Medborgarförslag om inhägnad hundrastgård, KS 2022.974 
Remittering av motion om belysning vid Norregårds kvarn i Storebro, KS 2022.977 
Motion om belysning vid Norregårds kvarn i Storebro, KS 2022.976 
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§ 23  2021/514 2022.1280  
 

Partistöd år 2022 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer utbetalning av partistöd för år 2022 till 483 140 kr. 
 

Sammanfattning 
Partistöd betalas ut enligt gällande regler antagna av KF 2020-11-16 §125. Ekonomiavdelningen 
föreslår att utbetalning ska ske enligt framtagen sammanställning. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-03-15 § 108 Partistöd 2022 
Partistöd 2022, KS 2021.5055 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Partiernas gruppledare 
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§ 24  2022/123 2022.1281  
 

Årsredovisning 2021 för Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Vimmerby kommun. 
 

Protokollsanteckning 
Oppositionen vill ha en redovisning till frågan om ansvarsfrihet för kommunen och dess bolag vid 
fullmäktiges sammanträde den 9 maj. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsredovisning 2021 för Vimmerby 
kommun. Av det framgår att årets resultat uppgår till 63,8 miljoner kronor för kommunen och till 
78,9 miljoner kronor i den sammanställda redovisningen för kommunen dess bolag. 
Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens ekonomi är i balans. 
Kommunen når merparten av alla mål för god ekonomisk hushållning. Av ekonomiavdelningens 
tjänsteskrivelse framgår närmare information om kommunens ekonomiska förutsättningar efter det 
gångna året. 
 
Revisionsberättelsen följer med som underlag till denna mötespunkt endast för kännedom i det här 
skedet. Frågan om ansvarsfrihet kommer upp på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-09. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-03-15 § 74 Årsredovisning 2021 – kommunen 
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2021 Vimmerby kommun, KS 2022.775 
Årsredovisning Vimmerby kommun 211231, KS 2022.776 
Granskningsrapporter och revisionsberättelser om årsredovisningen för Vimmerby kommun samt 
stiftelser, did 244539 
 

Beslutet skickas till 
Kommunens nämnder och styrelse 
Med handlingar

12



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2022-04-04 

 
 

 
 
 
 
 
§ 25  2022/120 2022.1283  
 

Årsredovisning 2021 för Vimmerby kommuns bolag 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna 2021 för Vimmerby kommun Förvaltnings 
AB (VkF AB) och de dotterbolag som ingår i VkF-koncernen. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsredovisning 2021 för sin 
bolagskoncern vars moderbolag heter Vimmerby kommun Förvaltnings AB. Av det framgår att 
resultatet uppgår till +11,7 mnkr för VkF-koncernen och till +1,8 mnkr för Vimmerby kommun 
Förvaltnings AB. Av ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse framgår närmare information om 
bolagens ekonomiska förutsättningar efter det gångna året. 
 
Revisionsberättelsen följer med som underlag till denna mötespunkt endast för kännedom i det här 
skedet. Frågan om ansvarsfrihet kommer upp på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-09. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-03-15 § 73 Årsredovisning 2021 - Vimmerby kommun Förvaltnings AB och dess 
dotterbolag 
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2021 VKF-koncernen, KS 2022.778 
Årsredovisning Vimmerby kommun Förvaltnings AB och VkF-koncernen 211231, KS 2022.783 
Årsredovisning Vimarhem AB 2021, KS 2022.1036 
Årsredovisning Vimmerby Energi & Miljö AB 2021, KS 2022.1037 
Årsredovisning Vimmerby Energi Nät AB 2021, KS 2022.1038 
Årsredovisning Vimmerby Energiförsäljning AB 2021, KS 2022.1039 
Årsredovisning Vimmerby Fibernät AB 2021, KS 2022.1040 
Granskningsrapporter och revisionsberättelser om årsredovisningen för Vimmerby kommuns 
bolag, did 244540 
 

Beslutet skickas till 
Vimmerby kommuns bolag 
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§ 26  2022/43 2022.1285  
 

Finansrapport per 2021-12-31 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner finansrapport per 2021-12-31. 
 

Sammanfattning 
Enligt Vimmerby kommuns finanspolicy, antagen KF 2021-04-06 §50, ska kommunstyrelsen två 
gånger per år lämna en rapport till kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet. I 
samband med årsredovisningen har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt en finansrapport 
per 2021-12-31. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-03-15 § 72 Finansrapport per 2021-12-31 
Finansrapport 2021-12-31, KS 2022.537 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 27  2019/138 2022.1286  
 

Digitaliseringsstrategi för Vimmerby kommunkoncern 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar framtagen digitaliserings-strategi att gälla för Vimmerby 
kommunkoncern fr o m 2022-04-04. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till digitaliseringsstrategi för Vimmerby 
kommunkoncern. Av kommunstyrelsens beslut i ärendet framgår att strategin syftar till att skapa 
förutsättningar för samverkan och prioriteringar på såväl strategisk som praktisk nivå. Det finns 
även en intention att minska det digitala utanförskapet i samhället. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-03-15 § 109 Antagande av digitaliseringsstrategi för kommunkoncernen 
Digitaliseringsstrategi Vimmerby kommun, KS 2022.1273 
 

Beslutet skickas till 
Kommunkoncernens nämnder och styrelser 
Administrativa avdelningen för åtgärd: Publicera på kommunens hemsida. 
Med handlingar. 
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Kommunfullmäktige 

Datum  
2022-04-04 

 
 

 
 
 
 
 
§ 28  2022/73 2022.1287  
 

Ej avgjorda motioner och medborgarförslag 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner sammanställningarna av motioner och medborgarförslag som inte 
avgjorts per 2022-02-03. 
 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej avgjorda motioner och medborgarförslag 
redovisas för fullmäktige två gånger per år.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram sådana sammanställningar per 2022-02-03. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-03-15 § 101 Ej avgjorda motioner och medborgarförslag 
Ej avgjorda motioner per 2022-02-03, KS 2022.270 
Ej avgjorda medborgarförslag per 2022-02-03, KS 2022.271 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2022-04-04 

 
 

 
 
 
 
 
§ 29  2020/436 2022.1288  
 

Motion om att göra en översyn av lekredskap på skolorna i Vimmerby kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (-) föreslår i sin motion att kommunen gör en översyn av alla lekredskap på 
kommunens skolor, då det gäller vad som behöver åtgärdas. Hon föreslår också att kommunen 
byter ut klätterställningen vid Storebro skola till en ny och modern sådan. Anneli Jakobsson (-) 
skriver att en del lekredskap på kommunens skolgårdar är gamla och behöver bytas ut. 
 
Motionen remitterades till samhällsbyggnadsavdelningen som i sin tjänsteskrivelse, KS 2022.816, 
framhåller följande. I december 2019 gjordes en översyn av lekutrustningen på samtliga skolor. 
Därutöver innefattas skolornas lekplatser i pågående arbete med att ta fram en Lek- och 
badplatsstrategi. Protokollet från genomförd besiktning av Storebro skolas klätterställning har 
sänts till verksamheten och till föräldraföreningen då den är ett ideellt bygge av föräldrar.  
 

Deltagande i debatten 
Helen Nilsson (S) 
Peter Karlsson (C) 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-03-15 § 96 Motion om att göra en översyn av lekredskap på skolorna i Vimmerby 
kommun 
Motion om översyn av skolgårdars lekredskap, KS 2022.980 
 

Beslutet skickas till 
Anneli Jakobsson (-) 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2022-04-04 

 
 

 
 
 
 
 
§ 30  2020/498 2022.1289  
 

Motion om att byta ut lek-/ klätterställningen på Storebro skola samt göra en 
översyn av övriga lekredskap på skolorna i Vimmerby kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (-) föreslår i sin motion att kommunen byter ut klätterställningen i Storebro till 
den som står i Vimmerby kommuns centrallager och som efter renovering kommer att bli i 
nyskick. Hon föreslår också att kommunen gör en översyn av alla lekredskap på kommunens 
skolor, då det gäller vad som behöver åtgärdas. Anneli Jakobsson (-) skriver att en del lekredskap 
på kommunens skolgårdar är gamla och behöver bytas ut. Hon skriver vidare att det på 
klätterställningen vid Storebro skola sticker upp spikar och att den behöver bytas ut. 
 
Motionen remitterades till samhällsbyggnadsavdelningen som i sin tjänsteskrivelse, KS 2022.814, 
framhåller följande. Protokollet från genomförd besiktning av Storebro skolas klätterställning har 
sänts till verksamheten och till föräldraföreningen, de senare ansvarar för lekställningen och den är 
inte godkänd som lekutrustning. Den klätterställning som tagits bort från Bullerbyn uppfyller inte 
dagens krav. Ett nytt lektorn har tidigare placerats vid fritids på skolan. I december 2019 gjordes 
en översyn av lekutrustningen på samtliga skolor. Efter kontroll byts lekredskap ut för att säkra 
dagens krav. Därutöver innefattas skolornas lekplatser i pågående arbete med att ta fram en Lek- 
och badplatsstrategi. 
 

Deltagande i debatten 
Peter Karlsson (C) 
Anneli Jakobsson (-) 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad. 
Anneli Jakobsson (-) yrkar bifall till förslaget att motionen anses besvarad. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2022-04-04 

 

 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-03-15 § 95 Motion om att byta ut lek-/ klätterställningen på Storebro skola samt 
göra en översyn av övriga lekredskap på skolorna i Vimmerby kommun 
Motion om att byta ut lek-/ klätterställningen på Storebro skola samt göra en översyn av övriga 
lekredskap på skolorna i Vimmerby kommun, KS 2022.815 
 

Beslutet skickas till 
Anneli Jakobsson (-) 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2022-04-04 

 
 

 
 
 
 
 
§ 31  2021/3 2022.1290  
 

Motion om utökad tid för pulshöjande aktiviteter i grundskolan 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Motivering 
Ett införande av utökad tid för pulshöjande aktiviteter innebär att elevernas skoldag förlängs vilket 
kan påverka skolskjutsar och tjänstefördelning för pedagogerna. 
 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (SD) och Kjell Jakobsson (SD) föreslår i sin motion att samtliga elever i 
kommunens grundskolor får utökad tid för pulshöjande aktiviteter utöver de ordinarie 
idrottslektionerna. De hänvisar till en undersökning som visar en tendens att barn i grundskolan 
rör sig mindre, och att de sitter för mycket under sin vakna tid.  
 
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som uttalar att skolorna redan nu arbetar 
för att stimulera fysisk aktivitet hos eleverna. Ett införande av utökad tid för pulshöjande 
aktiviteter innebär att elevernas skoldag förlängs vilket kan påverka skolskjutsar och 
tjänstefördelning för pedagogerna. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 
 

Deltagande i debatten 
Peter Karlsson (C) yrkar avslag på motionen. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-03-15 § 94 Motion om utökad tid för pulshöjande aktiviteter i grundskolan 
Beslut BUN 2021-09-22 1 130 Yttrande över motion om utökad tid för pulshöjande aktiviteter i 
grundskolan docx 
Motion om utökad tid för pulshöjande aktiviteter i grundskolan, KS 2021.15 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2022-04-04 

 

 
 

Beslutet skickas till 
Anneli Jakobsson (-) 

22



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2022-04-04 

 
 

 
 
 
 
 
§ 32  2021/130 2022.1291  
 

Motion om att äldreomsorgen behöver fler medarbetare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen på så sätt att socialnämnden, när pandemin är över, ska 
beakta möjligheten att skriva avtal med Ung omsorg som en bland flera vägar för att locka 
ungdomar till att välja att utbilda sig och arbeta inom äldreomsorg och också för att skapa 
aktiviteter för äldre. 
 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (SD) skriver i sin motion att unga människor knutna till företaget Ung omsorg 
åker ut till äldreboenden på helger och skollov och skapar aktiviteter för de äldre. Ungdomarna 
ersätter inte ordinarie personal, utan är en extra resurs. Hon föreslår att kommunen ser över 
möjligheten att avtala med Ung omsorg om arbete inom äldreomsorgen i Vimmerby kommun. 
Anneli Jakobsson (SD) bedömer att ökning av antalet äldre förväntas uppstå även i Vimmerby 
kommun. Anneli Jakobsson (SD) menar att dessa jobb ökar intresset för arbete inom omsorgen, 
och motiverar till att välja Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet.  
 
Ärendet remitterades till socialnämnden, som föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen 
enligt sin beskrivning.  
 

Förslag till beslut 
Lars Sandberg (C) yrkar bifall till motionen. 
Anneli Jakobsson (-) yrkar bifall till motionen. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-03-15 § 97 Motion om att äldreomsorgen behöver fler medarbetare 
Beslut SN 2021-09-23 § 73 Motion om att äldreomsorgen behöver fler medarbetare 
Motion om att äldreomsorgen behöver fler medarbetare, KS 2021.720 
 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden för åtgärd 
Anneli Jakobsson (-)
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2022-04-04 

 
 

 
 
 
 
 
§ 33  2020/499 2022.1292  
 

Medborgarförslag om att installera solceller på samtliga kommunägda, solbelysta 
tak 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 
 

Motivering 
Kommunen har valt att avvakta beslut om solceller på egna fastighetsbeståndet pga att det finns 
intressenter för att bygga en solcellspark och där man med ett delägarskap skulle få mest nytta för 
pengarna. Vid nyproduktion av kommunala fastigheter finns alltid solceller med i projektet som 
alternativ energikälla. 
 

Reservationer 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning 
Ingvar Edlund m fl skriver i sitt medborgarförslag att klimatkrisen är akut, att 
jordens medeltemperatur har ökat med mer än 1 grad, och att stat, kommuner och myndigheter har 
ett särskilt ansvar att vara föredömen och visa vägen. Ingvar Edlund menar att en nyckel för att 
klara klimatkrisen är att lämna den fossila energin, dvs förbränning av olja, gas och kol. Samtidigt 
behöver produktionen av grön energi utökas. Ingvar Edlund skriver att solel är den mest 
miljövänliga energin.  
Ingvar Edlund m fl föreslår att kommunen installerar solceller på alla sina solbelysta tak i söder-, 
öster- och västerläge. Han menar att det är en investering, men att den betalar sig långt innan 
solcellernas livslängd är slut. Ingvar Edlund m fl föreslår vidare att samtliga aktuella takytor 
förses med solceller senast år 2030 med en utbyggnadstakt om minst 10 % av aktuella takytor 
årligen från år 2020. Det innefattar även byggnader som ägs av kommunala bolag.  
 
Ärendet remitterades till samhällsbyggnadsavdelningen som föreslår att medborgarförslaget ska 
anses besvarat. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2022-04-04 

 

 
 

Deltagande i debatten 
Helen Nilsson (S)  
Magnus Danlid (C) 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 
Lars Johansson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
Ola Gustafsson (KD) yrkar att medborgarförslaget anses besvarat. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger, kommunstyrelsens förslag och Lars Johanssons (V) 
förslag. Han ställer dem mot varandra och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-03-15 § 111 Medborgarförslag om att installera solceller på samtliga 
kommunägda, solbelysta tak 
Medborgarförslag om att installera solceller på samtliga kommunägda, solbelysta tak, KS 
2022.819 
Bilaga till Medborgarförslag om att installera solceller på samtliga kommunägda, solbeslysta tak, 
KS 2022.981 
 

Beslutet skickas till 
Ingvar Edlund 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2022-04-04 

 
 

 
 
 
 
 
§ 34  2021/363 2022.1293  
 

Medborgarförslag om parkering vid kvarndammen i Gullringen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 

Motivering 
Den stora kostnad som blir för en detaljplaneändring samt att fylla i och schakta massor. 
 

Sammanfattning 
Folke Boman föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen anlägger en parkering på tomten 
Smultronstigen 5, nära kvarndammen, i Gullringen. Han skriver att kvarndammen besöks av 
många badgäster samt besökare till vandringslederna under sommartid, och att det inte finns 
någon tillåten parkeringsplats relativt nära badet.  
 
Ärendet remitterades till samhällsbyggnadsavdelningen som föreslår att medborgarförslaget avslås 
då behövlig detaljplaneändring och markarbete blir för kostsam. 
 

Deltagande i debatten 
Ola Gustafsson (KD) 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-03-15 § 99 Medborgarförslag om parkering vid kvarndammen i Gullringen 
Medborgarförslag: Parkering vid kvarndammen i Gullringen, KS 2021.3632 
 

Beslutet skickas till 
Folke Boman 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2022-04-04 

 
 

 
 
 
 
 
§ 35  2021/398 2022.1294  
 

Medborgarförslag rörande fortkörning på Prästgårdsgatan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 

Motivering 
Det finns trottoar och det ska bli 60 km/h på sträckan efter införandet av hastighetsplanen ”Rätt 
fart i staden”. Därutöver ligger bebyggelsen på betryggande avstånd. 
 

Sammanfattning 
Christian Bauer föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ser över Prästgårdsgatan och  
säkerställer till 100%, genom två farthinder, att både människor och djur kan leva i trygghet   och 
säkerhet. Christian Bauer har lagt märke till fortkörning på Prästgårdsgatan sträckan innan 
korsningen  mot Astrid Lindgrens gata, det gäller även vid övergångsstället. Han menar att 
trafiksituationen innebär stora risker för både vuxna och barn samt husdjur som dagligen trafikerar 
området. 
 
Ärendet remitterades till samhällsbyggnadsavdelningen som föreslår att medborgarförslaget 
avslås. 
 

Deltagande i debatten 
Ola Gustafsson (KD) 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-03-15 § 98 Medborgarförslag rörande fortkörning på Prästgårdsgatan 
Medborgarförslag rörande fortkörning på Prästgårdsgatan, KS 2021.3955 
 

Beslutet skickas till 
Christian Bauer 
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