
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
 

 

  
 
Plats och tid Plenisalen, måndagen den 16 december 2019 kl 15:00 – 19.25 

Ajournering: 17.55 – 19.00 

Beslutande Se sida 2  

Övriga närvarande Kommundirektör Carolina Leijonram 
Handläggare Michael Ekström 
Kommunsekreterare Jenny Andersson 
Kommunens revisor Roland Ilemark (S) 
Ekonomichef Mattias Karlsson 
Peter Magnusson, Erikshjälpen  
Håkan Tell, Erikshjälpen  
Bo Svensson, Vimmerby Biodlarförening 
Gunnar Mattsson, Vimmerby Biodlarförening 
Kristina Lindelöf, Ingebo hagar, Musik i Kretslopp 

Protokolljusterare  

Justeringens plats och tid Vimmerby 2019-12-19  
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 Michael Ekström Jenny Andersson 

 Ordförande 

 

Paragrafer     §§ 195-218 

 Leif Larsson  

Protokolljusterare 

  

 Tomas Peterson  

Protokolljusterare 

  

 Ann-Marie Blomgren  

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-12-16 

Datum då anslaget sätts upp 2019-12-20 Datum då anslaget tas ned 2020-01-11 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

 

 Michael Ekström  
 

Jenny Andersson 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Tjg ersättare  Ordinarie ledamöter:  Ersättare:  

Bertil Carlsson (C) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Bertil Carlsson (C) 

  Peter Karlsson (C) Dennis Lindström (C) 

  Magnus Danlid (C) Christoffer Cederstrand (C) 

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

  Erik Paulsson (C) Birger Andersson (C) 

  Lisbeth Karlsson (C) Marita Lindström (C) 

  Marcus Jonmyren (C) Krister Bergqvist (C) 

  Lars Sandberg (C)   

  Bo Svensson (C)   

  Jacob Käll (C)   

  Eva Svensson (C)   

  Kent Skaate (C)   

Christoffer Cederstrand 

fr § 201 

(C) Curt Tyrberg (C)   

Sören Sjöholm fr § 209 (M) Marie Nicholson tom § 208 (M) Hannah Gånge (M) 

  Tomas Peterson (M) Kjell Alexandersson (M) 

  Johan Blomberg (M) Sören Sjöholm (M) 

Kjell Alexandersson (M) Maria Lundmark (M)   

  Niklas Gustafsson (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 fr § 201 (KD)   

Maria Wisberg (S) Daniel Nestor (S) Anders Enqvist (S) 

  Helen Nilsson (S) Maria Wisberg (S) 

  Eva Berglund (S) Erik Bouvin (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)   

  Mats Genfors (S)   

Anders Enqvist fr § 197 (S) Emily Palenzuela (S)   

  Stig Jaensson (S)   

  Ann-Marie Blomgren (S)   

  Lars Johansson (V) Peter Lingeteg (V) 

  Peter Fjällgård (V) Sandra Sjöblom (V) 

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

  Johanna Cederstrand (V)   

  Jacob Kant (V)   

  Anneli Jakobsson (SD) Mats Hennestig (SD) 

  Petra Anemyr (SD) Roger Liljegren (SD) 

  Jimmy Rödin (SD) Fredrik Jakobsson (SD) 

Mats Hennestig (SD) Emil Larsson (SD)   

  Kjell Jakobsson (SD)   

  Peter Bengtsson (SD)   

  Presidium:  Övriga deltagare:  

  Lennart Nygren, 2:e vice ordf (S) Kommundirektör Carolina Leijonram 

Christina Sorsa (KD) Gudrun Brunegård, 1:e v ordf (KD) Handläggare Michael Ekström 

  Leif Larsson, ordförande (C)   



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Innehållsförteckning 

§ 195 Dnr 2019/000019 101 5 
Val av protokolljusterare ...................................................................................... 5 

§ 196 Dnr 2019/000018 101 6 
Meddelanden till kommunfullmäktige .................................................................. 6 

§ 197 Dnr 2019/000022 101 7 
Ledamöternas frågestund i fullmäktige ................................................................ 7 

§ 198 Dnr 2019/000602 109 9 
Interpellation angående arbetskläder till medarbetare inom 
socialförvaltningen .............................................................................................. 9 

§ 199 Dnr 2019/000025 101 12 
Information från revisorerna till fullmäktige ........................................................ 12 

§ 200 Dnr 2019/000583 045 13 
Låneram och borgensavgiftsnivå år 2020, samt att ingå borgen för 
bolagens låneförpliktelser ................................................................................. 13 

§ 201 Dnr 2019/000113 041 14 
Budget för år 2020 med plan för åren 2021 tom 2023 ....................................... 14 

§ 202 Dnr 2019/000598 400 18 
Utdelning av Miljö- och byggnadspris år 2019 ................................................... 18 

§ 203 Dnr 2019/000467 867 19 
Utdelning av Kultur- och fritidspris år 2019 ........................................................ 19 

§ 204 Dnr 2019/000597 101 20 
Utdelning av hedersgåva till förtroendevald ....................................................... 20 

§ 205 Dnr 2018/000564 102 21 
Val av ledamot och ordförande till kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2019-2022 .............................................................................. 21 

§ 206 Dnr 2018/000579 102 23 
Val av ledamot och ordförande till Vimmerby kommun Förvaltnings 
AB för mandatperioden 2019-2022 ................................................................... 23 

§ 207 Dnr 2018/000588 102 24 
Val av ledamot till Kommunalförbundet ITSAM:s direktion för 
mandatperioden 2019-2022 .............................................................................. 24 

§ 208 Dnr 2018/000581 102 25 
Val av ledamot till Kommunförbundet Kalmar läns styrelse för 
mandatperioden 2019-2022 .............................................................................. 25 

§ 209 Dnr 2019/000601 102 26 
Val av ny ersättare från Vänsterpartiet i socialnämnden .................................... 26 

§ 210 Dnr 2019/000640 101 27 
Begäran från Ulf Svensson (C) om entledigande från uppdrag som 
revisor för Vimmerby kommun och för Kommunalförbundet ITSAM .................. 27 

§ 211 Dnr 2019/000643 111 28 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 4(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Begäran från Tino Åberg (KD) om entledigande från uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i miljö- och 
byggnadsnämnden ........................................................................................... 28 

§ 212 Dnr 2019/000644 101 29 
Begäran från Curt Tyrberg (C) om entledigande från uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden ............................. 29 

§ 213 Dnr 2019/000494 171 30 
Risk- och sårbarhetsanalys, år 2019-2022 ........................................................ 30 

§ 214 Dnr 2019/000593 214 31 
Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs-rondellen ............................................ 31 

§ 215 Dnr 2019/000609 206 33 
Taxebestämmelse för livsmedelskontrollen i Hultsfreds och Vimmerby 
kommuner ......................................................................................................... 33 

§ 216 Dnr 2019/000636 109 35 
Motion om skyltning av rökförbud ...................................................................... 35 

§ 217 Dnr 2019/000641 109 36 
Interpellation om att förbättra olikheter mellan barn angående 
munhälsan ........................................................................................................ 36 

§ 218 Dnr 2019/000364 101 37 
Mötets avslutning och kommunfullmäktiges ordförandes jultal .......................... 37 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 5(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 § 195 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Tomas Peterson (M) och Ann-Marie Blomgren 

(S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 196 Dnr 2019/000018 101 

Meddelanden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 

Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, dom 2019-11-27, Mål nr P 

3271-19 och P 3273-19, angående Detaljplan för fastigheten Vimmerby 3:3 

Nybble del 1 och 2 

___________________ 
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§ 197 Dnr 2019/000022 101 

Ledamöternas frågestund i fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger ledamöternas frågestund till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Eva Berglund (S) ställer denna fråga till Ola Gustafsson (KD), ordförande 

Vimmerby Energi och Miljö AB: "Tar man prover på reningsverket för att 

påvisa halter av droger i avloppsvattnet? Är det möjligt att ta stickprover vid 

specifika platser till exempel gymnasieskolan eller olika orter i kommunen." 

 

Ola Gustafsson (KD) svarar: Vimmerby Energi & Miljö AB samlar in prover 

i samband med ordinarie provtagningar och stickprov görs på olika ställen. 

Folkhälsosamordnaren ser till att proverna analyseras. Det är dock svårt dra 

några säkra slutsatser från t ex prov tagna i skolans avlopp. Felkällorna är 

många och det behövs bättre och säkrare data för att kunna dra tillförlitliga 

slutsatser. Men utveckling av arbetet pågår. 

 

Anneli Jakobsson (SD) ställer denna fråga till socialnämndens ordförande 

Lars Sandberg (C): "Har Vimmerby kommun någon beredskap ifall ni får 

indikationer på att någon som har eller haft samröre med islamiska staten 

(IS) vill bosätta sig i Vimmerby kommun?" 

 

Lars Sandberg (C) svarar: Om IS-anknutna skulle vara på väg till Vimmerby 

får kommunen signaler om det från Säpo. Kommunfullmäktige antog i 

oktober 2018 ”Handlingsplan mot våldsbejakande extremism”, vilken 

kommunen arbetar utifrån. 

 

Anneli Jakobsson (SD) ställer denna fråga till kommunstyrelsens 1:e vice 

ordförande Niklas Gustafsson (M): "För några dagar sedan ställdes skol-

skjutsen in från Locknevi på grund av svår halka, men informationen om 

detta gick inte ut till alla föräldrar. De visste ingenting förrän de fick läsa om 

detta i media. Hur kan det komma sig att ni missat att informera föräldrarna 

och vad gör ni för att samma misstag inte ska upprepa sig?" 
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Niklas Gustafsson (M) svarar: Vid vissa tillfällen kan väder och väglag vara 

sådant att det inte går att köra säkert. Det är chauffören som avgör detta, och 

ibland måste en tur ställas in med mycket kort varsel. Idag har vi 470 

skolskjutsberättigade elever, och det finns inte möjlighet att informera alla 

föräldrar på individuell nivå. Det är också vårdnadshavaren som har ansvaret 

intill dess att eleven kliver på skolskjutsen. I den mån det är meningsfullt och 

möjligt att informera om inställda skjutsar görs detta i första hand på 

kommunens hemsida. De som åker med Länstrafikens linjebussar kan få 

information via på KLT:s hemsida.  

 

Beslutsunderlag 

Fråga 2019-12-12 om provtagning för att påvisa halter av droger i 

avloppsvattnet 

Fråga 2019-12-11 om beredskap för bosättning av personer med samröre 

med IS 

Fråga 2019-12-11 om inställd skolskjuts 

 

___________________ 
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§ 198 Dnr 2019/000602 109 

Interpellation angående arbetskläder till medarbetare 
inom socialförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger interpellationen angående arbetskläder till 

handlingarna.  

 

Sammanfattning 
Peter Fjällgård (V) ställer denna interpellation till kommunstyrelsens 1:e 

vice ordförande Niklas Gustafsson (M):  
 

"Vid arbetsplatsträffar ställs frågor om kunskaper i basala hygienrutiner till 

medarbetarna: Där ingår kläder, korta ärmar och hur varmt det skall tvättas. 

Ej målade och långa naglar, uppsatt hår, smycken och mycket annat. 
 

Att ställa krav och samtidigt inte själva leva upp till detta ger en bild av hur 

kommunen som arbetsgivare ser på de anställdas arbetsmiljö. 
 

Arbetstagaren skall följa dem, arbetsgivaren gör det inte. Målen och texterna 

om bästa arbetsgivare klingar tomt på kommungolvet. Och man talar om hårt 

arbetsmiljöarbete. Arbetsåret 2019 är nu slut och våra medarbetare i om-

sorgsförvaltningen saknar under ett helt år så basala saker som arbetskläder.  
 

Att arbetskläder är en viktig del i arbetsmiljö, och säkra rutiner kanske inte 

alla förstår. 
 

Men med smitta och nedsmutsning är detta högst relevant. 
 

Om detta hade gällt gata park eller kost. Hade kommunen då tyckt att det är 

ok att man går i sina privata eller trasiga utslitna kläder ur arbetsmiljö-

synpunkt? 
 

Eller beror det enbart på att det är till större delen kvinnor i ett yrke som det 

snart är omöjligt att rekrytera personal till.  

Frågan till sittande majoritet är: 
 

Varför går vår största yrkesgrupp ett år utan arbetskläder?  
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Varför följer inte arbetsgivaren sitt eget krav och beslut om arbetskläder.  
 

Bidrar det till attraktionskraft och ökad rekrytering." 

 
 

Lars Sandberg (C), ordförande i socialnämnden, svarar:  
 

"Jag är glad över att du ger mig möjlighet att redogöra för denna satsning för 

att förbättra av arbetsmiljön för medarbetare inom socialförvaltningen.  
 

Personal i omvårdnadsarbete kan utsättas för smitta och sprida smitta. All 

personal i direkt omvårdnadsarbete ska alltid tillämpa basala hygienrutiner 

och klädregler. Dessa krav har funnits i många år och arbetsgivaren behöver 

kontinuerligt följa upp att de faktiskt följs. Arbetsgivaren har en skyldighet 

att tillhandahålla utrustning och material som möjliggör en säker arbetsmiljö.  
 

Arbetsgivaren tillhandahåller därför skyddskläder, vanligast är plastförkläde 

och handskar för engångsbruk.  
 

Arbetskläder ersätter inte skyddskläder. De basala hygienrutinerna och 

skyddskläderna är grunden både idag och framåt i tiden. Reglerna kring detta 

behöver hållas levande. Arbetskläder bärs under skyddskläder. 
 

Sedan 2014 har alla tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare som är i 

direkt omvårdnadsarbete fått 500 kronor per år till att välja arbetskläder från 

ett avtalat företag. Detta har skett vid ett tillfälle i början av varje år. Kläder-

na tvättas av medarbetaren. Inköpta arbetskläder är valda av medarbetarna 

men tillhör arbetsgivaren. 
 

Under november 2018 trädde nya föreskrifter ikraft gällande arbetskläder 

ikraft. Det innebär större krav på arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska ombesörja 

tvätt och det ställs krav på klädernas utformning och kvalitet. 
 

Det koncept som socialförvaltningen har idag uppfyller inte föreskriftens 

krav. 
 

Socialnämnden beslutade i april 2019 att cirkulationstvätt ska införas. 
 

Vid cirkulationstvätt äger, tvättar, lagar och distribuerar en leverantör arbets-

kläder till alla berörda enheter inom socialförvaltningen. Ett antal olika 

sorters plagg som t.ex. bussaronger, t-skirts och olika sorters byxor ska 

tillhandahållas. Kläderna ska tåla tvätt 60 grader, de ska vara funktionella 

och inte ha för mycket institutionsprägel. 
 

Vid ett nytt arbetspass ska varje medarbetare ha tillgång till en nytvättad 

underdel och en överdel i rätt storlek. Efter arbetspasset tvättas kläderna. 

Kläderna kommer inte att vara knutna till en viss person eller enhet men 
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kläderna som levereras till enheten ska vara av den typ och storlek som man 

kommit överens om. 
 

Även Hultsfreds kommun har beslutat om kläder via cirkulationstvätt men 

först efter sommaren. Vimmerby kommun har avvaktat detta beslut. Motivet 

är att om två kommuner upphandlar gemensamt innebär det en större volym, 

att fler intressenter kan vilja delta i upphandlingen och möjlighet till lägre 

prisbild. 
 

Inriktningen är att upphandlingen ska vara klar och cirkulationstvätt vara 

infört våren 2020. 
 

Konceptet innebär att arbetsmiljöverkets regler följs. Det innebär också att 

medarbetare inte behöver tvätta hemma eller att arbetstid läggs på tvätt. 

Förändringen innebär att alla medarbetare som omfattas av arbetskläder 

genom cirkulationstvätt får samma möjligheter till arbetskläder, oavsett 

medarbetarens anställningstid eller anställningsform. Även en nyanställd 

medarbetare får sitt behov av arbetskläder tillgodosett direkt. Det bidrar till 

jämlika villkor i arbetslivet. 
 

Detaljer kring hanteringen av tidigare inköpta kläder är inte helt utredda. Det 

vore önskvärt om de arbetskläder som socialförvaltningen tidigare köpt in 

och äger kan ingå i det nya konceptet med cirkulationstvätt men det är inte 

alls säkert att det går att lösa. 
 

Om ytterligare kläder köps in i avvaktan på upphandlingen av cirkulations-

tvätt finns risk att ett än större klädlager, som troligen inte kan användas, 

uppstår. Detta vore slöseri med kommuninvånarnas skattemedel och inte 

ekonomiskt försvarbart." 

   

 

Beslutsunderlag 
Interpellation Vimmerby 2019-11-27 

Svar till Peter Fjällgård (V) på interpellation om skyddskläder och 

arbetskläder, 2019-12-05 

 

___________________ 
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§ 199 Dnr 2019/000025 101 

Information från revisorerna till fullmäktige 

Sammanfattning 

Roland Ilemark, ordförande kommunens revisorer, konstaterar att reviso-

rerna fått svar på den granskning som gjorts av hanteringen av styrande 

dokument inom kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Roland Ilemark meddelar att kansliet gjort ett bra arbete med svaret på 

granskningen samt inlett åtgärder för att skapa den ordning som gransk-

ningen rekommenderar för att styrdokumenten också ska få avsedd effekt.   

 

___________________ 
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§ 200 Dnr 2019/000583 045 

Låneram och borgensavgiftsnivå år 2020, samt att ingå 
borgen för bolagens låneförpliktelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer låneram och borgen för år 2020 i enlighet 

med förslaget.  

 

Sammanfattning 

Ekonomichef Mattias Karlsson föredrar ärendet. Ekonomiavdelningen har 

tagit fram förslag till beslut angående låneram och borgensavgift för 

Vimmerby kommun år 2020.  

 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-11-12, KS § 353 

Tjänsteskrivelse 2019-11-07, Låneram och borgensavgift 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 201 Dnr 2019/000113 041 

Budget för år 2020 med plan för åren 2021 tom 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tillskjuter 8,0 mkr fördelat för budgetåret 2020 och 

planperiod 2021 – 2023 enligt följande: 

 

Socialnämnden  2,3 mnkr 

Barn- och utbildningsnämnden  2,0 mnkr 

Kommunstyrelsen  1,0 mnkr 

Posten oförutsedda medel  2,7 mnkr 

 

Kommunfullmäktige fastställer 

 

1. budget för år 2020 

2. fördelningen av nämndernas driftsramar 2020, vilket innebär att 

nettokostnaderna budgeteras till -984,5 mnkr 

3. total finansiering år 2020 till 1 004,2 mnkr 

4. investeringsram år 2020 till 80 mnkr 

5. årets resultat år 2020 till 19,7 mnkr 

6. tre finansiella mål år 2020 för bedömning av god ekonomisk 

hushållning: 

a. ett resultat som motsvarar två procent av skatter och statsbidrag 

b. amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen år 2016 på 50 

öre 

c. 100 % självfinansiering av investeringarna    

 

Reservationer 

Samtliga företrädare för (S), (V) och (SD) reserverar sig mot besluten.         
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Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson (C) beskriver processen för 

ärendet och bjuder in kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Niklas 

Gustafsson (M) samt, i tur och ordning, företrädare för (S), (C), (SD), (KD) 

och (V) att hålla sina inledningsanföranden. 

 

Därpå följer budgetdebatten i vilken deltar: Helen Nilsson (S), Ola 

Gustafsson (KD), Magnus Danlid (C), Lars Johansson (V), Lars Sandberg 

(C), Jacob Kant (V), Peter Fjällgård (V) samt Anneli Jakobsson (SD) i totalt 

14 inlägg och repliker.  

 

Yrkanden: 
 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till (SD):s två säryrkanden. 
 

Peter Fjällgård (V) yrkar bifall till (V):s förslag om pengar till elevråden. 
 

Jacob Kant (V) yrkar bifall till (V):s förslag om pengar till ett fastighets-

inventeringsprojekt. 
 

Niklas Gustafsson (M) yrkar avslag på samtliga fyra säryrkanden. 
 

Niklas Gustafsson (M), Peter Karlsson (C) samt Ola Gustafsson (KD) yrkar 

bifall till kommunsstyrelens förslag till budget. 
 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall till (S):s förslag till budget. 
 

Lars Johansson (V) yrkar bifall till (V):s förslag till budget. 

       

Förslag till beslut 

Utöver kommunstyrelsens förslag till budget föreligger budgetförslag från 

(S) och (V). 
 

Därutöver finns två säryrkanden vardera från (V) och (SD). 
 

(V) föreslår totalt 15 000 kr till kommunens elevråd samt att 60 000 kr ska 

avsättas för ett fastighetsinventeringsprojekt. 
 

(SD) föreslår 60 000 kr för att bekosta gratis broddar till kommuninvånare 

som önskar samt totalt 140 000 kr till kommunens förskolor.        



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 16(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 

Propositionsordning: Ordföranden föreslår fullmäktige att först, var för sig, 

ta beslut om de fyra säryrkanden som föreligger och därefter beslut om de 

förslag till budget som föreligger, vilket bifalles. 
 

Ordföranden ställer (V):s förslag om pengar till elevråd mot avslag och 

finner att fullmäktige bifaller det senare, dvs avslår förslaget. 
 

Ordförande ställer (V):s förslag om pengar till ett fastighetsinventerings-

projekt mot avslag och finner att fullmäktige bifaller det senare, dvs avslår 

förslaget. 
 

Votering begärs och genomförs och resulterar i att fullmäktige avslår 

förslaget om pengar till ett fastighetsinventeringsprojekt (se nedan för 

omröstningsresultat). 
 

Ordförande ställer (SD):s förslag om pengar till gratis broddar mot avslag 

och finner att fullmäktige bifaller det senare, dvs avslår förslaget. 
 

Ordförande ställer (SD):s förslag om pengar till kommunens förskolor mot 

avslag och finner att fullmäktige bifaller det senare, dvs avslår förslaget. 
 

Ordförande ställer slutligen budgetförslagen från kommunstyrelsen, (S) och 

(V) mot varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag.       

 

Omröstningsresultat 

Efter votering i frågan om (V):s yrkande på 60 000 kr till ett fastighetsinven-

teringsprojekt avslår fullmäktige förslaget med röstsiffrorna 31 röster för 

avslag och 18 röster för bifall till förslaget. Se också bilaga till protokollet 

för hur ledamöterna röstade. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-11-12 KS § 354 

Protokollsutdrag 2019-10-29 KS § 324 

Protokollsutdrag 2019-06-17 KF § 109 

Tjänsteskrivelse 2019-11-07, Budget Vimmerby kommun år 2020 med plan 

för åren 2021 - 2023 

Vimmerby kommun Budget 2020 med plan 2021 - 2023 

Tjänsteskrivelse 2019-10-23, Förändrade budgetramar budget 2020 inklusive 

plan 2021-2023 

Protokollsutdrag 2019-08-28 BUN § 120 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 17(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Protokollsutdrag 2019-09-25 BUN § 135 

Tjänsteskrivelse 2019-09-25, Yrkande om utökad ram driftbudget 2020 för 

barn- och utbildningsnämnden 

Protokollsutdrag 2019-09-19 SN § 95 

Socialdemokraternas förslag till budget 2020, 2019-11-07 

Säryrkande från Sverigedemokraterna 11/12 2019 

Yrkande från Vänsterpartiet "att-sats 1, 2, 3 och 6" 

Säryrkande från Vänsterpartiet om fastighetsinventeringsprojekt 

Yrkande om budget "Vimmerby byggt från grunden, Vänsterpartiets 

kommunala budget 2020" 

Säryrkande från Vänsterpartiet om bidrag till elevråd 

 

Beslutet skickas till 

Kommunens nämnder och styrelser 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 18(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 202 Dnr 2019/000598 400 

Utdelning av Miljö- och byggnadspris år 2019 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Niklas Gustafsson (M) delar ut 

miljö- och byggnadspris 2019 (diplom, blommor samt 5 000 kr) till 

 

Erikshjälpen som representeras av Peter Magnusson och Håkan Tell: 
 

Med stort engagemang tar de (Erikshjälpen) emot och säljer begagnade saker 

som kan återanvändas istället för att slängas. 

 

Vimmerby Biodlarförening som representeras av Bo Svensson och Gunnar 

Mattsson: 
 

Med sin bigård bidrar föreningen till att bevara den lokala biologiska 

mångfalden. Bina är livsviktiga för pollineringen av grödor, frukter och bär.   

 

Beslutsunderlag 

E-post från: Karin Schultz den 29 november 2019 10:21 "Motiveringar till 

miljö- och byggnadspriset" 

___________________ 
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Sammanträdesprotokoll Sida 19(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 203 Dnr 2019/000467 867 

Utdelning av Kultur- och fritidspris år 2019 

Sammanfattning 

Ordförande i kultur- och fritidsutskottet, Ola Gustafsson (KD), delar ut 

kultur- och fritidspriset 2019 (diplom, blommor och 10 000 kr) till Kristina 

Lindelöf med dotter. 

 

Motiveringen lyder: 
 

Kristina Lindelöf har med sitt starka engagemang i lokalsamhället och för 

miljön, fört en småländsk bondby med lång historia, in i nutiden och gjort 

den till en ekoby. Allt sköts med ett medvetet fokus på kretsloppet. 
 

Kristina Lindelöf är en av arrangörerna bakom den årliga festivalen  

Musik i Kretslopp. En festival som förenar musik och kultur med miljö-

engagemang. Festivalens överskott investeras i solceller. Avkastningen från 

elförsäljningen går till Vimmerby Kulturskolas elevförening. I förlängningen 

bidrar musikfestivalen till  att stimulera det lokala kulturengagemanget och 

ger upphov till ett kulturellt kretslopp. 
 

Kristina Lindelöf är en värdig mottagare av 2019 års kultur- och fritidspris.   

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-29 KS § 333 

E-post från Anna Olausson den 4 december 2019 11:48 "diplomtext" 

E-post från Ola Gustafsson den 5 december 2019 12:00 "diplomtext" 

 

___________________ 
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2019-12-16 
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§ 204 Dnr 2019/000597 101 

Utdelning av hedersgåva till förtroendevald 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson (C) delar ut kommunens 

hedersgåva till förtroendevalda till 

 

Magnus Danlid (C) och Marcus Jonmyren (C) 

 

Hedersgåvan delas ut till förtroendevald ledamot i kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen eller kommunal nämnd/styrelse efter sammantaget 20 års 

förtroendeuppdrag för kommunen. 
 

Hedersgåvan består av en rekvisition på valfri gåva till ett värde av 7 % av 

aktuellt prisbasbelopp (46 500 kr för 2019; exklusive moms). 

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 205 Dnr 2018/000564 102 

Val av ledamot och ordförande till kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Jacob Käll (C) till ledamot i kommun-

styrelsen under perioden 2020-01-10 – 2022-12-31. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Jacob Käll (C) till ordförande i 

kommunstyrelsen under perioden 2020-01-10 – 2022-12-31. 

 

3. Kommunfullmäktige utser Marcus Jonmyren (C) till ersättare i 

kommunstyrelsen under perioden 2020-01-10 – 2022-12-31.    

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ledamöterna Anneli Jakobsson, Kjell Jakobsson och Mats Hennestig, 

samtliga (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

”Vimmerby 16/12-2019 

 

Härmed reserverar sig 3 personer från SD, Anneli Jakobsson, Kjell Jakobs-

son och Mats Hennestig till val av KSO. Vi har absolut inget personligt emot 

föreslaget namn, Jakob Käll men anledningen är att vi känner honom inte 

och vet knappt vem han är, därför kan vi inte vara med och besluta i ett så 

stort tungt och viktigt förtroendeuppdrag. 

 

Sverigedemokraterna 

Anneli Jakobsson 

Kjell Jakobsson 

Mats Hennestig” 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 22(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot och 

ordförande i kommunstyrelsen. Frågan om vem som ska träda in i hennes 

ställe har beretts inom partiet och av kommunfullmäktiges valberedning. 
 

Jacob Käll (C) har för närvarande en plats som ersättare i kommunstyrelsen, 

varför en ny ersättare behöver väljas.      

 
Förslag till beslut 

Valberedningens förslag till posterna som ledamot respektive ordförande i 

kommunstyrelsen är Jacob Käll (C). 
 

Valberedningens förslag till ny ersättare i kommunstyrelsen, efter Jacob 

Käll, är Marcus Jonmyren (C).         

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att inga ytterligare förslag föreligger vid sidan om 

valberedningens förslag beträffande posterna som ledamot respektive 

ordförande i kommunstyrelsen. 
 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om det medger att val av ersättare i 

kommunstyrelsen sker, vilket bifalles. 
 

Ordförande frågar fullmäktige om det, i linje med valberedningens förslag, 

kan välja Marcus Jonmyren (C), till ny ersättare i kommunstyrelsen, vilket 

vinner bifall.        

 
Beslutet skickas till 

Jacob Käll 

Marcus Jonmyren 

Kommunstyrelsen 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 206 Dnr 2018/000579 102 

Val av ledamot och ordförande till Vimmerby kommun 
Förvaltnings AB för mandatperioden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Jacob Käll (C) till ledamot i Vimmerby 

kommun Förvaltnings AB under perioden 2020-01-10 – 2022-12-31.  

 

2. Kommunfullmäktige utser Jacob Käll (C) till ordförande i Vimmerby 

kommun Förvaltnings AB under perioden 2020-01-10 – 2022-12-31.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot och 

ordförande i kommunens moderbolag Vimmerby kommun Förvaltnings AB. 

Frågan om vem som ska träda in i hennes ställe har beretts inom partiet och 

av kommunfullmäktiges valberedning.    

 

Förslag till beslut 

Valberedningens förslag till posterna som ledamot i Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB respektive ordförande i Vimmerby kommun Förvaltnings 

AB är Jacob Käll (C). 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att inga ytterligare förslag föreligger vid sidan om 

valberedningens förslag beträffande posterna som ledamot i Vimmerby 

kommun Förvaltnings AB respektive ordförande i Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB.      

 

Beslutet skickas till 

Jacob Käll 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

Ekonomiavdelningen 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

___________________    
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2019-12-16 
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§ 207 Dnr 2018/000588 102 

Val av ledamot till Kommunalförbundet ITSAM:s 
direktion för mandatperioden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Jacob Käll (C) till ledamot i direktionen för 

Kommunalförbundet ITSAM under perioden 2020-01-10 – 2022-12-31.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

Kommunalförbundet ITSAM:s direktion. Frågan om vem som ska träda in i 

hennes ställe har beretts inom partiet och av kommunfullmäktiges 

valberedning.   

 
Förslag till beslut 

Valberedningen nominerar Jacob Käll (C) som ny ledamot i ledamot i 

Kommunalförbundet ITSAM:s direktion.      

 
Beslutsgång 

Ordförande finner att inga ytterligare förslag föreligger vid sidan om 

valberedningens förslag beträffande posten som ledamot i Kommunal-

förbundet ITSAM:s direktion.           

 
Beslutet skickas till 

Jacob Käll 

Kommunalförbundet ITSAM 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 25(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 208 Dnr 2018/000581 102 

Val av ledamot till Kommunförbundet Kalmar läns 
styrelse för mandatperioden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Jacob Käll (C) till ledamot i styrelsen för 

Kommunförbundet Kalmar län under perioden 2020-01-10 – 2022-12-31.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

styrelsen för Kommunförbundet Kalmar län. Frågan om vem som ska träda 

in i hennes ställe har beretts inom partiet och av kommunfullmäktiges 

valberedning.      

 
Förslag till beslut 

Valberedningen nominerar Jacob Käll (C) som ledamot i styrelsen för 

Kommunförbundet Kalmar län.      

 
Beslutsgång 

Ordförande finner att inga ytterligare förslag föreligger vid sidan om 

valberedningens förslag beträffande posten som ledamot i styrelsen för 

Kommunförbundet Kalmar län.         

 
Beslutet skickas till 

Jacob Käll 

Kommunförbundet Kalmar län 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
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§ 209 Dnr 2019/000601 102 

Val av ny ersättare från Vänsterpartiet i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Jens af Ekenstam Stenman (V) till ersättare i 

socialnämnden från och med 2019-12-19.  

 

Sammanfattning 
Johanna Cederstrand (V) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i 

socialnämnden genom beslut i kommunfullmäktige 2019-11-25.  

 

Vänsterpartiet nominerar Jens af Ekenstam Stenman som ersättare i 

socialnämnden i hennes ställe.  

 

Beslutsunderlag 
E-post från Lars Johansson den 25 november 2019 19:23 "Nominering 

socialnämnden" 

Protokollsutdrag 2019-11-25 KF § 188 

Begäran från Johanna Cederstran om entledigande, inkommen 2019-11-18 

 

Beslutet skickas till 

Jens af Ekenstam Stenman 

Socialnämnden 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
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§ 210 Dnr 2019/000640 101 

Begäran från Ulf Svensson (C) om entledigande från 
uppdrag som revisor för Vimmerby kommun och för 
Kommunalförbundet ITSAM 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Ulf Svensson (C) från uppdragen som 

revisor för Vimmerby kommun och för Kommunalförbundet ITSAM från 

och med 2019-12-19.  

 

Sammanfattning 

Ulf Svensson (C) begär entledigande från uppdragen som revisor för 

Vimmerby kommun och för Kommunalförbundet ITSAM.  

 

Beslutsunderlag 

E-post från Ulf Svensson 9 december 2019 22:27:43 "Begäran om 

entledigande" 

 

Beslutet skickas till 

Ulf Svensson 

Kommunens revisorer 

Kommunalförbundet ITSAM  

Ekonomiavdelningen 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
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§ 211 Dnr 2019/000643 111 

Begäran från Tino Åberg (KD) om entledigande från 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och 
ledamot i miljö- och byggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Tino Åberg (KD) från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige fr o m 2020-01-01, och överlämnar 

ärendet till Länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning för att utse 

ny ledamot. 

 

2. Kommunfullmäktige entledigar Tino Åberg (KD) från uppdraget som 

ledamot i miljö- och byggnadsnämnden fr o m 2020-01-01.  

 

Sammanfattning 

Tino Åberg (KD) begär entledigande från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige fr o m 2020-01-01. 

 

Tino Åberg (KD) begär även entledigande från uppdraget som ledamot i 

miljö- och byggnadsnämnden fr o m 2020-01-01.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande, 2019-12-11 

 

Beslutet skickas till 

Tino Åberg 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Miljö- och byggnadsnämnden 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

___________________     
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Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
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§ 212 Dnr 2019/000644 101 

Begäran från Curt Tyrberg (C) om entledigande från 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och 
ledamot i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Curt Tyrberg (C) från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige fr o m 2019-12-19, och överlämnar 

ärendet till Länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning för att utse 

ny ledamot. 

 

2. Kommunfullmäktige entledigar Curt Tyrberg (C) från uppdraget som 

ledamot i socialnämnden fr o m 2019-12-19.  

 

Sammanfattning 
Curt Tyrberg (C) begär entledigande från uppdraget som ledamot i kommun-

fullmäktige fr o m 2019-12-13. 

 

Curt Tyrberg (C) begär även entledigande från uppdraget som ledamot i 

socialnämnden fr o m 2019-12-13. 

 

Entledigandet kan inte gälla tidigare än justeringen av dagens fullmäktige-

protokoll, den sker 2019-12-19.  

 

Beslutsunderlag 
Uppsägning uppdrag, 11/12 2019 

 

Beslutet skickas till 
Curt Tyrberg 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Socialnämnden 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

___________________ 
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§ 213 Dnr 2019/000494 171 

Risk- och sårbarhetsanalys, år 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar den nya risk- och sårbarhetsanalysen, 

samtidigt som den gamla med beslut 2017-01-30 § 15 upphör att gälla. 

 

2. Risk- och sårbarhetsanalysen ska gälla i hela kommunkoncernen. 

 

3. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om 

de sekretessbelagda bilagorna. 

 

Sammanfattning 

Av samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2019-09-16 framgår att 

en bred samverkan inom kommunkoncernen har resulterat i ett förslag till 

övergripande Risk- och sårbarhetsanalys för kommunen. Enligt lagen om 

extraordinära händelser (2006:544 kap 2 §1) ska kommuner analysera vilka 

händelser som kan inträffa under fredstid och hur de kan påverka den egna 

verksamheten. Resultatet skall värderas och sammanställas i en risk- och 

sårbarhetsanalys.  

 
Beslutsgång 

Ordförande finner att endast kommunstyrelsens förslag föreligger och finner 

bifall till detsamma.         

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-12-03 KS § 395 

Tjänsteskrivelse 2019-09-16, Risk och sårbarhetsanalys (RSA) 

Risk- och sårbarhetsanalys Lagen om extraordinära händelser 2019-2022, 

2019-09-11 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________    
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§ 214 Dnr 2019/000593 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs-rondellen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av Vimmerby 3:3 Näs-

rondellen.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen föreslår, i linje med miljö- och byggnadsnämnden beslut 

2019-10-16 § 144, att kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av 

Vimmerby 3:3 Näs-rondellen. 
 

Av plan- och genomförandebeskrivningen framgår följande:  
 

”Detaljplanens syfte är att möjliggöra för handel i ett område som saknar 

service i närområdet. Detaljplanearbetet ser över möjligheterna för handel 

med tillhörande kontor, lager och parkering för bilar i området. 
 

Den föreslagna detaljplanen är en konsekvens av stadens förtätning och är ur 

ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden. 
 

I planarbetet har en översyn av trafiksituationen för fordon, cyklister och 

gående gjorts för att få en lämplig och säker in- och utfart till området sam-

tidigt som tillgängligheten med gång- och cykelbanan har gjorts säker. 
 

Förslaget strider inte mot översiktsplanen.”  

 

Deltagande i debatten 
Helen Nilsson (S) 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att endast kommunstyrelsens förslag föreligger och finner 

bifall till detsamma.         

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-12-03 KS § 396 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 32(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
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Protokollsutdrag 2019-10-16 MBN § 144 

Granskningsutlåtande 2019-10-09 

Plan- och genomförandebeskrivning 2019-10-09 

Plankarta upprättad 2019-03-06 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

___________________ 
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§ 215 Dnr 2019/000609 206 

Taxebestämmelse för livsmedelskontrollen i Hultsfreds 
och Vimmerby kommuner 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar miljö- och byggnadsnämndens förslag till 

taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet, att 

gälla från den 1 januari 2020 enligt bilaga. 

 

2. Då den föreslagna taxan träder i kraft, upphör den tidigare 

livsmedelstaxan att gälla (kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23, § 

262).   

 
Jäv 

Peter Fjällgård och Lars Johansson, båda (V) anmäler jäv och deltar inte i 

beslutet.         

 
Sammanfattning 
Av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-11-20 § 159 framgår att EU:s 

nya kontrollförordning (EU) 2017/625 (om offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och 

foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, 

växtskydd och växtskyddsmedel) träder i kraft den 14 december 2019.  
 

I den nya förordningen införs nya begrepp som inte finns i den befintliga 

taxan. Kommunen behöver anpassa taxebestämmelserna för livsmedels-

kontrollen inför ikraftträdandet, för att kunna fortsätta ta betalt för den.  

 
Beslutsgång 

Ordförande finner att endast kommunstyrelsens förslag föreligger och finner 

bifall till detsamma.         

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2019-12-03 KS § 394 

Kommunstyrelsen i Hultsfreds kommun, Protokollsutdrag 2019-11-26 § 115 
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Taxa för Vimmerby kommuns offentliga kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen 2019-11-26 

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

___________________    
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§ 216 Dnr 2019/000636 109 

Motion om skyltning av rökförbud 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om skyltning av rökförbud.  
 

Hon skriver att informationen om gällande rökförbud utanför entréer där 

allmänheten vistas är otillräcklig i anslutning till Stadshuset i Vimmerby. 
 

Anneli menar att skylten på entrédörrens fönster inte säger hur lång sträcka 

förbudet omfattar. 
 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår att kommunen sätter ut rökförbudsskyltar där 

rökförbudet börjar att gälla på kommunhusets öppna plats framför huvud-

entrén.  

 
Beslutsunderlag 

Motion om skyltning av rökförbud, 9/12 -19 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 217 Dnr 2019/000641 109 

Interpellation om att förbättra olikheter mellan barn 
angående munhälsan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. Ordföranden meddelar att svar avges vid 

fullmäktiges nästa möte.       

 

Sammanfattning 

Helen Nilsson (S) ställer denna interpellation till Barn- och utbildnings-

nämndens ordförande Peter Karlsson (C): 
 

"Vid ett par tillfällen har jag nämnt problemet med våra barns munhälsa i 

Vimmerby kommun. I region Kalmar län har man gjort jämförelser mellan 

våra alla kommuner, den visade på att vi låg långt ner på listan. Det oroar då 

vi alla vet att dålig tandstatus påverkar vuxenlivet negativt, både livskvalitet 

och ekonomi. Den 1/1 2020 blir barnkonventionen lag och då ställs barn och 

ungas livsvillkor än mer i focus. Vi politiker i Vimmerby ska i vårt arbete ha 

ett barnperspektiv och ett folkhälsoperspektiv. 
 

Min fråga blir då: 
 

Vad tänker du/ni göra för att förbättra olikheter ang. munhälsan mellan våra 

barn i kommunen, men också mellan de barn som bor i vår kommun och 

andra kommuner”     

 

Beslutsunderlag 

E-post från Helen Nilsson den 11 december 2019 16:13 "interpellation på 

KF 16/12 2020"   

 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

___________________ 
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§ 218 Dnr 2019/000364 101 

Mötets avslutning och kommunfullmäktiges 
ordförandes jultal 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson (C) konstaterar att inga 

övriga frågor föreligger; riktar sig tillkommunfullmäktige med orden nedan 

och förklarar därpå årets sista kommunfullmäktige för avslutat.  

 
Vi lämnar nu ett år bakom oss, det 49:e året i kommunens historia. Det har varit till 
stora delar ett jobbigt år för den kommunala organisationen. Vi har tvingats att ha 
fokus på frågor där vi inte vill ha fokus och vi har upplevt ett korsdrag i media av 
aldrig upplevt slag.  
 

Enskilda förtroendevalda och enskilda tjänstemän har tillsammans med sina familjer 
hamnat i skottgluggen, mina tankar går till de som, i lilla Vimmerby, drabbats. Stormens 
öga har varit i den administrativa ledningen såväl som i den politiska ledningen.   
 

Inte minst mitt eget parti har stått i centrum, vilket medfört att vi tvingats genomgå en 
smärtsam höst; en höst full av svåra överväganden och sorgearbete. En uppskattad 
förtroendevald har lämnat sitt uppdrag.  
 
Så sent som ikväll har fullmäktige tagit beslut med anledning av detta och jag vill hälsa 
Jacob Käll varmt välkommen som vår nye ordförande i kommunstyrelsen och som 
nytt kommunalråd. 
 

I Jacob har vi utsett en stark ledare för det lag som politiken och den administrativa 
ledningen måste fungera som. Om vi ska lyckas framöver så krävs det mer än att byta 
kommunstyrelsens ordförande.  
 

2020 kommer att behöva ett målmedvetet arbete med att utveckla kommunen, både 
politiskt och administrativt. Det kanske mest allvarliga är att tilltron till Vimmerby 
kommun, till vårt gemensamma arbete är skadat. Vi måste ta tag i detta, visa ledarskap, 
utbilda oss, reda ut våra förväntningar och roller till varandra och till våra tjänstemän.  
 

Det inre arbetet är viktigt, men också ”Allas Vimmerby” och arbetet med vår vision 
kommer att vara viktiga bitar. Detta arbete behöver synkas samman inåt i det kommu-
nala arbetet och därtill bli en naturlig del i kontakterna med det civila samhället. 
 

Vi förtroendevalda behöver också fokusera på de utmaningar som pockar på sin 
lösning. Det gäller kommunens ekonomi, budgetdisciplin, demografiska utmaningar, få 
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med hela vårt geografiska område i utvecklingen, näringslivsarbetet. I allt det här har 
kommunfullmäktige, såväl alla enskilda ledamöter som alla partier ett viktigt ansvar. 
 

I mitt tal inför sommarledigheten sa jag att jag, ”jag hoppas nu att vi kan se fram emot 
ett lugnare politiskt klimat för att kunna ägna oss åt att utveckla kommunens 
möjligheter”, tyvärr så var vi inte redo för det. 
 

Är vi då redo nu? Jag tror det. Vi kan lära oss av 2019 för att göra det bättre 2020.  
 

Vi i Vimmerby kommun har goda möjligheter för framtiden. Vi har i grunden en stark 
ekonomi, stabilt näringsliv med potential för framtiden och ett varumärke som de 
flesta andra kommuner ser med uppskattning och avundsjuka på. 
 

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till alla som bidragit till ett gott arbete under 2019, 
såväl förtroendevalda som medarbetare. 
 

Jag vill också tacka dig som fullmäktigeledamot: Var och en bidrar till ett gott arbets-
klimat här i fullmäktige. Tillsammans har vi skapat en god kultur i denna sal; en kultur 
som jag som ordförande är glad och tacksam för. 
  

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.       

 

___________________   


