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 § 1 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Helen Nilsson (S) att justera dagens 

protokoll.  

 

___________________ 
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§ 2 Dnr 2019/000089 101 

Information angående lönerevision år 2019 

Sammanfattning 

HR-chef Marie Halldén informerar om att löneprocessen startar något senare 

i år på grund av den nya mandatperioden, men den ska inte behöva bli 

försenad ändå. Hon visar ett årshjul för hur löneprocessen ser ut. 

 

Marie Halldén redovisar statistik över Vimmerby kommuns löneutveckling 

för olika yrkeskategorier jämfört med övriga kommuner i Kalmar län. Det 

går att identifiera några yrkeskategorier som ligger lågt i lön i Vimmerby, till 

vilka det samtidigt finns svårigheter med rekryteringen. 

 

Medverkande fackliga representanter lägger idag fram sina synpunkter 

angående vilka yrkeskategorier man bör satsa på inför lönerevisionen. Behov 

framkommer av att kartlägga löneskillnader mellan män och kvinnor ur 

jämställdhetssynpunkt. Marie Halldén säger att den finns en planering för en 

sådan kartläggning, det blir inför nästa års lönerevision, där fackliga 

representanter får tillfälle att delta. 

 

Marie Nicholson (M) anser att det vore intressant att kunna se 

lönespridningen mellan nyanställda och anställda sedan längre tid. 

 

Ingela Nachtweij (C) understryker att kompetensförsörjningen är utmaning. 

 

Samtliga närvarande fackliga representanter begär enskild överläggning med 

arbetsgivaren.  

 

HR-chef Marie Halldén säger följande. HR avdelningen bjuder in till 

enskilda överläggningar. Lönekartläggning och klassning ska tas fram i 

samverkan med facken. Vi behöver arbeta strategiskt för 

kompetensförsörjningen. God arbetsmiljö innefattar både löner, miljö och 

arbetsbelastning. Heltidsresan ska vi arbeta strategiskt med. Marie arbetar 

inte så mycket utifrån lönepåslag, utan hennes ambition är att vi börjar se till 

hela lönen. Förväntningarna måste anpassas till personens lönenivå.  
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Beslutsunderlag 

Yrkande från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet inför Vimmerby 

kommuns löneöversyn för 2019 

 

___________________ 
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§ 3 Dnr 2019/000043 101 

Information om pensionsförmåner 

Sammanfattning 

Magnus Larsson från företaget Söderberg & Partners informerar 

arbetsutskottet om alternativen när det gäller det kommunala 

pensionsavtalet. HR-chef Marie Halldén och ekonomichef Mattias Karlsson 

närvarar vid sammanträdet. 

 

Magnus Larsson berättar följande. 

 

Kommunens pensionsavtal KAP-KL, som gäller premiepension, ska nu 

skrivas om på nytt. I vår pensionsplan finns pensionsförmån för anställda 

med lön över en viss nivå. 

 

Magnus Larsson föreslår att Vimmerby kommun lämnar den 

förmånsbestämda ålderspension som vi har idag. Det är en fastställd förmån, 

utan möjlighet för individen att förfoga över kapitalet.  

 

Magnus rekommenderar att Vimmerby kommun i stället går över till 

Alternativ KAP-KL. Förändringen av kollektivavtalet medför inga ökade 

kostnader, men blir mer anpassat till individen. De belopp som kommunen 

sätter av på den anställdes lön kan den anställde förfoga över, och styra över 

placering och tidpunkt för uttag. Individen kan även välja om intjänad 

pension ska gå till anhöriga. Reglerna för lägre och högre lön blir mer lika. 

Samtidigt minskar kommunen sina risker som arbetsgivare.  

 

Magnus Larsson påpekar att alla övriga kommuner i Kalmar län har 

Alternativ KAP-KL. Och Vimmerby kommuns policy säger att vi ska utgå 

från Alternativ KAP-KL.  

 

Magnus förklarar att det inte finns någon ekonomisk vinning för kommunen 

av att gå över till Alternativ KAP-KL. Vi blir av med pensionsskulden, men 

måste betala ut medlen, så det blir en likviditetsbelastning. Kommunen har 

en skuld för förmånen för de som jobbar hos oss och har slutat på 30 mnkr, 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 8(41) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

men det blir 16 miljoner för de som jobbar hos oss idag och har en lön på 8,5 

i inkomstbasbelopp. Det är omkring 20-30 individer som berörs. 

 

Magnus Larsson säger att det finns olika sätt att trygga kommunala 

pensioner: Försäkring, pensionsstiftelse och skuldföring. Magnus redogör för 

fördelar och nackdelar med de tre alternativen. 

 

Han säger att det finns två olika typer av risker i ett pensionsåtagande: 

Aktuariella risker (ränta, livslängder): Vi lever längre och längre, 

livslängden avgör hur stor skulden blir. Så skuldberäkningen är en 

uppskattning. Det pågår en pensionsskuldsutredning där man tittar på 

livslängder. 

Finansiella risker (förvaltningsrisker): Överskottsfonden kan minska 

pensionskostnaderna över tiden. Finansiering genom extern upplåning gör att 

kommunen får en låneskuld i stället för pensionsskuld. Kommunen kan då i 

högre grad bestämma när och hur vi vill betala. 

 

Magnus Larsson understryker avslutningsvis att pensionsförmåner kommer 

att efterfrågas vid rekrytering samt är viktigt för att behålla personal, och för 

att bli attraktiv som arbetsgivare. 

 

Arbetsutskottet resonerar enligt följande. 

Den ena frågan gäller Alternativ KAP-KL. Beslutet är fattat i 

kommunfullmäktige, och det står i kommunens policy. Men det krävs en 

finansiering. Vi behöver kanske informera fullmäktige att vi börjar 

implementera policyn. Vi behöver informera berörda om vad det handlar om 

och vilka som omfattas, och få med alla på tåget. HR-avdelningen kan 

erbjuda rådgivning för berörd personal. 

 

Den andra frågan gäller valet mellan försäkring och skuld. Vi måste fatta 

beslut angående om vi ska försäkra eller inte, det är ett beslut med stor 

påverkan. Den här likviditetspåverkan har vi inte talat om förut. Vi skulle 

behöva veta hur det slår att tillämpa policyn utan försäkringslösning. 

Försäkringslösning låter tryggt, det lutar åt det, men vi behöver titta på hur 

det påverkar kommunen. 

 

Argument för Alternativ KAP-KL är att Vimmerby är den enda kommun i 

Kalmar län som inte anslutit sig, och kompetensförsörjning likaså.  

 

Arbetsutskottet bjuder in Magnus Larsson att kortfattat och pedagogiskt 

informera på kommunstyrelsen den 5 mars.  

___________________ 
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§ 4 Dnr 2017/000151 109 

Motion om ny utredning för utveckling av 
biogasverksamheten i Vimmerby 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå 

fullmäktige att avslå motionen, då förutsättningarna för utveckling av 

biogasverksamheten i den riktning som motionen föreslår i dagsläget saknas.  

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna lämnade 2017-03-02 in en motion om ny utredning för 

utveckling av biogasverksamheten i Vimmerby. De skriver följande. Då fler 

hushåll börjat sortera sitt avfall har mängden substrat ökat som underlag för 

en biogasproduktion genom matavfall. Dessutom har flera industrier med 

rötbart avfall ökat sin produktion och därigenom kanske även ökat mängden 

avfall. 

 

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

Vimmerby Energi & Miljö, VEMAB, tillfrågades, och svarade att substratet 

kräver en omfattande förbehandling, vilket i sin tur kräver en större 

investering. VEMAB menar att mängden organiskt matavfall i Vimmerby är 

för liten för att bekosta förbehandling. I stället används insamlat matavfall 

för närvarande för biogastillverkning hos Tekniska Verken i Linköping. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden tillfrågade också, och skriver att det kan vara 

rimligt att utreda nuvarande produktion av fordonsgas och flytande biogas. 

Teknikerna för avfallsanvändning för produktion av el och värme bör också 

utredas. Sammantaget ställer sig miljö- och byggnadsnämnden positiv till ny 

utredning för utveckling av biogasverksamhet i Vimmerby kommun. 

 

Trafiksamordnare Joakim Svensson på kommunstyrelseförvaltningen 

föredrar ärendet. Han föreslår i sin tjänsteskrivelse att motionen avslås.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse/förslag till beslut 

Id 61346 Svar på motion om utredning för utveckling av 

biogasverksamheten i Vimmerby 

Yttrande Motion om ny utredning för utveckling av biogasverksamheten i 

Vimmerby 

Protokollsutdrag 2017-05-16 KSAU § 131 

Id 55702, Motion om ny utredning för utveckling av biogasverksamheten i 

Vimmerby 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 5 Dnr 2019/000080 101 

Val av ledamöter och ersättare till Stiftelsen 
Grundskolans Samfond 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse Marie 

Nicholson (M) som ledamot till Stiftelsen Grundskolans Samfond.  

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 6 Dnr 2019/000081 101 

Val av ledamöter och ersättare till Stiftelsen samfond 
och förtjänstfull kulturell verksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse Christina 

Sorsa (KD) som ledamot till Stiftelsen samfond och förtjänstfull kulturell 

verksamhet.  

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 7 Dnr 2019/000082 101 

Val av ledamöter och ersättare till Stiftelsen samfond 
av Vimmerbydonationer för socialvårdande ändamål 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse Ingela 

Nilsson Nachtweij (C) till ledamot till Stiftelsen samfond av 

Vimmerbydonationer för socialvårdande ändamål.  

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 8 Dnr 2019/000083 101 

Val av ledamöter och ersättare till Fil Dr Erik Wahlbergs 
stipendiefond 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse Marie 

Nicholson (M) som ledamot till Fil Dr Erik Wahlbergs stipendiefond.  

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 9 Dnr 2019/000084 101 

Val av ledamöter och ersättare till Insamlingsstiftelsen 
för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning 

Sammanfattning 

Uppdraget som ledamot i Insamlingsstiftelsen för bevarandet av Astrid 

Lindgrens gärning följer uppdraget som kommunstyrelsens ordförande, 

därför utgår detta ärende. Ingela Nilsson Nachtweij (C) får uppdraget.  

 

___________________ 
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§ 10 Dnr 2019/000091 101 

Val av ledamot och ersättare till Pensionärsrådet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse Ingela 

Nilsson Nachtweij (C) som ledamot, och Ola Gustafsson (KD), som ersättare 

till Pensionärsrådet.  

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 11 Dnr 2019/000092 101 

Val av ledamot och ersättare till Tillgänglighetsrådet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse Ingela 

Nilsson Nachtweij (C) till ordförande och Ola Gustafsson (KD) till ersättare 

i Tillgänglighetsrådet.  

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 12 Dnr 2019/000093 101 

Val av ledamot och ersättare till Kommunernas 
hjälpmedelsnämnd i Kalmar län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse Ingela 

Nilsson Nachtweij (C) till ledamot och Helen Nilsson (S) till ersättare i 

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län.  

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 13 Dnr 2019/000094 101 

Val av ledamot och ersättare till Landsbygdsrådet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse Ingela 

Nilsson Nachtweij (C), Marie Nicholson (M) och Helen Nilsson (S) till 

ledamöter i Landsbygdsrådet.  

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 20(41) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr 2019/000095 101 

Val av ledamot och ersättare till Vimmerby Turistbyrå 
ekonomisk förening 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse Ingela 

Nilsson Nachtweij (C) till ledamot i Vimmerby Turistbyrå ekonomisk 

förening.  

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 15 Dnr 2019/000085 101 

Val av representant till Länskommittén Sveriges 
Nationaldag Kalmar län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott låter Moderaternas partigrupp återkomma 

till kommunstyrelsen 2019-02-05 med nominering av representant till 

Länskommittén Sveriges Nationaldag Kalmar län.  

 

 

Beslutet skickas till 

Marie Nicholson (M)  

 

___________________ 
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§ 16 Dnr 2018/000425 00 

Vision - Vimmerby 2030 

Sammanfattning 

Vision - Vimmerby 2030 ska vara en ledstjärna för kommunen, den ska tas 

fram med medborgarperspektiv, med kommunens inre arbete kopplat till det 

yttre arbetet. Leif Larsson (C) och Jakob Käll (C) har i uppdrag att arbeta 

med Vision - Vimmerby 2030. Det ska vara kopplat till Allas 

Vimmerby/SLUS.  

 

Arvoderingen blir densamma som för vanligt möte.  

 

Det behöver skrivas fram ett förslag till fullmäktige om uppdraget. Enbart 

det arbetsmaterial som redan finns ska användas, frågan behöver inte utredas 

ytterligare. Det är möjligt att ta hjälp av Utvecklingsavdelningen och 

Demokratiberedningen. Det borde hinnas till budgetramarna i junimötet. 

Arbetet behöver samordnas hos kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2018-11-06 KSAU § 293 

Protokollsutdrag 2018-11-13 KS § 267 

Protokollsutdrag 2018-11-27 KSAU § 325 

Protokollsutdrag 2018-12-04 KSAU § 301 

 

___________________ 
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§ 17 Dnr 2018/000625 005 

Personuppgiftsbiträdesavtal och policy för behandling 
av personuppgifter  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

fullmäktige att anta föreliggande Policy för behandling av personuppgifter, 

samt att teckna föreliggande personuppgiftsbiträdesavtal.  

Sammanfattning 

Kommunalförbundet ITSAM har tagit fram en Policy för behandling och 

lagring av personuppgifter. Policyn syftar till att värna personlig integritet, 

genom att kommunen behandlar personuppgifter korrekt. Policyn ger 

kommunerna en dokumenterad styrning avseende behandling av 

personuppgifter, data och integritetsskydd. ITSAM:s direktion har antagit 

policyn, och föreslår medlemskommunerna att göra likadant. 

 

ITSAM har även tagit fram ett förslag till personuppgiftsbiträdesavtal mellan 

ITSAM och dess medlemskommuner. Medlemskommunerna är 

personuppgiftsansvariga, och ITSAM är personuppgiftsbiträde. Avtalet 

reglerar ITSAM:s behandling av personuppgifter för kommunernas räkning, 

enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR.  

Beslutsunderlag 

Beslut-201800045-ITSAM-§ 41 

Policy för behandling och lagring av personuppgifter 

Bilaga 1 Specifikation 

PUB-avtal 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 18 Dnr 2019/000090 700 

Reglemente för socialnämnden från 2019-01-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

fullmäktige att fastställa föreliggande Reglemente för socialnämnden från 

2019-01-01.  

 

Sammanfattning 

Socialnämnden har tagit fram ett förslag till reglemente för socialnämnden. 

Där framgår nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-01-10 SN § 2 

Reglemente för socialnämnden från 2019 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 19 Dnr 2018/000511 111 

Parkeringsplatser i samband med val, RKL och EU 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna de 

parkeringsåtgärder samhällsbyggnadsavdelningen föreslår in sin 

tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning 

Under förtidsröstningen till valet till riksdag, kommun och landsting år 2018 

inkom synpunkter på tillgängligheten till röstningslokalen i Stadshusets 

Plenisal, det gällde främst parkeringsplatser för funktionsnedsatta. 

Valnämnden överlämnade 2018-11-09 till kommunstyrelsen att se över 

trafiksituationen i anslutning till Stadshuset utifrån tillgänglighetssynpunkt 

inför vårens val till EU-parlamentet, det gäller både förtidsröstning och 

valdagen den 26 maj.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2018-11-27 fastighetsavdelningen och 

samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att gemensamt utreda 

parkeringsfrågan kring Stadshuset.  

 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår i tjänsteskrivelse 2018-01-16 

följande åtgärder. De ställer senast i april månad i ordning tre 

parkeringsplatser för funktionsnedsatta. Befintlig parkeringsplats för 

funktionsnedsatta, belägen på Kyrkogårdsgatan, flyttas längre ner på gatan, 

och under valperioden skyltas tre parkeringsplatser tillfälligt om till två 

parkeringsplatser för funktionsnedsatta. Åtgärderna preciseras i ritning.  

Beslutsunderlag 

Id 64360 KS Stadshuset P-platser funktionshindrade 2019-01-16 

Protokollsutdrag 2018-11-27 KSAU § 316 

Protokollsutdrag 2018-11-09 VN § 40 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 20 Dnr 2019/000077 101 

Gränssnitt mellan Utvecklingsavdelningen och 
Turistbyrån 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar förutsättningarna med hänsyn till 

att Turistbyråns ekonomiska förening har underskott i ekonomin. 

Turistbyrån minskar nu sina lokaler i Rådhuset, och går ner i arbetstid. 

Frågan är hur stort lokalbehov Turistbyrån har, sett utifrån trenden att 

Turistbyråer blir mer digitaliserade. Synpunkter från aktörer berörda av 

kommunens utvecklingsstrategi SLUS, företagare och föreningsliv m fl, bör 

tas in. 

 

Alternativet att flytta Utvecklingsavdelningens stab till Rådhusets lokaler 

kräver att vi tar in synpunkter och utreder konsekvenser, samt i så fall, 

förankring. Utvecklingsavdelningen vidtalas om att göra en riskbedömning 

avseende arbetsmiljö och politisk styrning. Avdelningschef Thomas Svärd 

redogör för frågan på kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 februari.  

 

___________________ 
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§ 21 Dnr 2018/000626 624 

Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan 
huvudman  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

fullmäktige att skolhälsojournaler för elever i Vimmerby kommun, som 

byter skola i annan kommun, får överföras till den mottagande kommunens 

skolhälsovård efter vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande.  

 

Sammanfattning 

Skolhälsovårdsjournalen är en handling som är utformad att följa eleven 

genom hela skoltiden. Uppgifter och data som samlas i 

skolhälsovårdsjournalen bör följa barnet/eleven under uppväxten oavsett 

huvudmannagränser. När en elev byter skola bör därför 

skolhälsovårdsjournalen följa eleven. 

 

Varje kommun måste ta ställning till vilken form journalinformation ska 

överföras, samt i vilket format, när en elev flyttar från en kommun till en 

annan. Överföringen kan ske genom lån, överlämnande av kopior eller 

avhändande av journal. Om eleven byter skola i en annan kommun sker detta 

lämpligen genom ett avhändande av journalen. Det innebär att journalen i sin 

helhet överlämnas till den andra kommunens skolhälsovård. Det är inte fråga 

om gallring enligt arkivlagens definition. En elektronisk journal, för vilken 

det finns ett beslut om avhändande, ska tas bort (raderas) från systemet. För 

elektroniska journaler ska en notering i systemet om att journalen funnits 

kvarstå för sökning. Då det gäller en pappersjournal bör man på 

pappersjournalens plats ha sökuppgifter om när och var aktuell journal 

skickats. 

 

Från offentlig skolhälsovård till privat skolhälsovård kan överföringen ske 

genom överlämnande av kopior. 

 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet, kan 

detta endast göras efter fullmäktigebeslut i den kommun som avhänder sig 
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journalen med stöd av § 15 andra stycket i arkivlagen. Ett sådant beslut 

gäller endast för upprättade journaler och måste fattas årligen vid de tillfällen 

överlämnandet skall ske. Den mottagande vårdgivaren måste vidtalas och 

acceptera förfarandet. Samtycke av vårdnadshavare eller eleven, om den 

sistnämnde är mogen att själv fatta beslut, ska alltid inhämtas vid ett 

avhändande (12 kap. 2-3 §, offentlighets- och sekretesslagen).  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2018-12-05 BUN § 226 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 22 Dnr 2015/000304 109 

Motion om inrättande av sprinklersystem 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

fullmäktige att avslå motionen om inrättande av sprinklersystem.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) lämnade 2015-08-20 in en motion om att inrätta 

sprinklersystem. Anneli skriver att det finns ett stort antal kulturhistoriska 

byggnader i Vimmerby, att kostnaden för sprinklersystem är låg, och att 

risken för vattenskador minskar jämfört med sedvanlig brandsläckning.  

 

Anneli Jakobsson föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga 

och utreda brandsäkerhetsutrustningen i samtliga kulturhistoriska byggnader, 

att de byggnader som saknar sprinklersystem ska utrustas med detta, samt att 

kommunen i samarbete med staten och länsstyrelsen utreder och förhandlar 

om kostnaderna. 

 

Kommunens räddningschef Stefan Larsson föreslår i sin tjänsteskrivelse att 

motionen avslås, och hänvisar till lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 

kap 2 §. Där står att ägare till byggnader i skälig omfattning ska hålla 

utrustning för släckning av brand, samt vidta de åtgärder som behövs för att 

förebygga brand och hindra eller begränsa brandskador. Stefan Larsson 

skriver att lagen på det sättet klargör att utrustning för brandsäkerhet faller 

inom den enskildes skyldighet.  

 

Stefan Larsson skriver vidare att räddningstjänsten idag saknar resurser att 

kartlägga och utreda samtliga kulturhistoriska byggnader inom kommunen. 

Räddningstjänsten ser positivt på att frågan om att förebygga brandskador 

utreds, och att insatsplaner tas fram.  

 

Beslutsunderlag 

Id 63951 Svar på motion om inrättande av sprinklersystem 
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Protokollsutdrag 2015-11-17 KS § 394 

Id 48476 Motion om inrättande av sprinklersystem 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 23 Dnr 2018/000396 109 

Motion om språkkrav inom äldreomsorgen innan 
anställning sker 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Administrativa avdelningen får i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse med 

förslag att avslå motionen. Ärendet tas upp på nästa arbetsutskott.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD), Kjell Jakobsson (SD) och Jimmy Rödin (SD) har 

lämnat en motion om språkkrav inom äldreomsorgen innan anställning sker. 

De skriver följande: "Att behärska svenska i tal och skrift är nyckeln in i 

samhället och det främjar en bra integration. En nyanländ som får anställning 

på ett äldreboende måste kunna svenska så den äldre förstår vilket inte sker 

idag." Motionärerna föreslår att det ska krävas kunskaper i svenska på minst 

kurs D i undervisningen Svenska för invandrare (SFI) för att komma ifråga 

för en anställning, och att för att få arbeta ensam inom äldreomsorgen ska det 

krävas kunskaper i svenska på minst kurs D i SFI. 

 

Motionen remitterades till socialnämnden, som nu har gett sitt remissvar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att motionen ska avslås.  

 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att det finns flera 

olika sätt att bedöma språkkunskap och att kurs D inom SFI inte kan vara 

avgörande för en anställning. 

2. Socialnämnden håller med motionsställarna om att en viktig nyckel in i 

samhället är att behärska svenska i tal och skrift och att detta främjar en bra 

integration. 

3. Socialnämnden betonar att möjligheten att komma ut på en arbetsplats är 

viktig för att utveckla kunskaperna i svenska språket, och det kan förkorta 

tiden för nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden och i egen försörjning. 
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4. Socialnämnden framhåller att äldreomsorgen är i stort behov av att kunna 

rekrytera tillräckligt med medarbetare. Nämnden skulle inte klara sin 

personalförsörjning och att utföra äldreomsorg utan att ta tillvara på de 

nyanlända som finns i vår kommun. Verksamheten har allt fler medarbetare 

med annat modersmål än svenska och oftast fungerar det mycket väl. 

5. Socialnämnden ser också att det blir fler brukare som har ett annat språk 

och då är det en fördel att ha medarbetare som kan andra språk än svenska. 

6. Socialnämnden ställer sig bakom innehållet i tjänsteskrivelse från 

socialchef Anette Nilsson, daterad 2018-11-19.  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 

Tjänsteskrivelse Vimmerby kommun 

Protokollsutdrag 2018-10-09 KSAU § 261 

Motion om språkkrav inom äldreomsorgen innan anställning sker 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

___________________ 
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§ 24 Dnr 2018/000338 109 

Motion om insyn vid beredning för motionärer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen om insyn vid beredning för 

motionärer.  

Sammanfattning 

Annelie Jakobsson (SD), Jimmy Rödin (SD) och Kjell Jakobsson (SD) har 

lämnat in motion om insyn vid beredning för motionärer. De menar att den 

som skrivit motionen ibland inte får insyn eller yttranderätt i nämndernas 

och styrelsernas beredning av motionen. Inte heller kan ledamöterna ta del 

av motionsförfattarens åsikter och argument, menar motionärerna. De skriver 

att motionärers närvaro och yttranderätt vid aktuell del av sammanträdet 

skulle innebära ett lyft för den kommunala demokratin, och skulle gynna de 

partier som idag inte sitter med i nämnder och styrelser. De föreslår att 

närvaro och yttranderätt ska garanteras minst en aktuell person i det berörda 

partiet vid beredning av en motion i kommunens nämnder och styrelser.  

 

Motionen remitterades till Administrativa avdelningen, som i sin 

tjänsteskrivelse nu föreslår att motionen avslås. Motiveringen är att förslaget 

skulle medföra en oproportionerlig administration, där samtliga motionärer 

ska bjudas in till samtliga sammanträden i nämnder och styrelser. Utöver det 

är alla partier är nu representerade i kommunstyrelsen, där alla motioner 

bereds. Kommunstyrelsen har själv möjlighet att bjuda in motionärer vid 

behov.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut Insyn vid beredning 

Protokollsutdrag 2018-09-25 § 237 

Id 61749, Motion om insyn vid beredning för motionärer 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

___________________ 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 34(41) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr 2018/000628 109 

Motion - Reformerat partistöd i Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar motionen till administrativa 

avdelningen för beredning, och för samråd med ekonomiavdelningen.  

 

Sammanfattning 

Pia Young (V), Peter Fjällgård (V), Johanna Cederstrand (V), Lars 

Johansson (V) och Jacob Kant (V) har lämnat in en motion om reformerat 

partistöd i Vimmerby kommun. Motionärerna vill att partistödet i Vimmerby 

förändras så att mandatstödet utbetalas i förhållande till hur platserna i 

fullmäktige faktiskt fylls. De menar att en möjlighet är att mandatstödet 

delas på antalet mandat och möten under året.  

 

Motionärerna föreslår: 

Att de 90% av partistödet som utgör mandatstöd ska betalas ut i förhållande 

till hur fullmäktigeplatserna faktiskt fylls.  

Att mandat anses användas när ordinarie och/eller ersättare tjänstgör helt 

eller delvis vid ett specifikt fullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2018-12-17 KF § 244 

Reformerat partistöd i Vimmerby kommun 

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 26 Dnr 2018/000557 109 

Medborgarförslag om att undanta VOK-skogen från 
vanligt skogsbruk 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar motionen till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning.  

 

Sammanfattning 

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

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag. 

 

Bertil Axelsson har med stöd av 21 funktionärer i Vimmerby 

Orienteringsklubb (VOK) lämnat ett medborgarförslag om att undanta 

skogen runt VOK från vanligt skogsbruk. Det område som avses omgärdas 

av Lundgatan i söder, Snokebovägen i väster, Bysjövägen i öster och Haga i 

norr. 

 

Bertil Axelsson och funktionärerna föreslår följande. 

- VOK-området sköts varsamt, med manuell huggning samt häst eller 

fyrhjuling för frakten av virket.  

- Vindfällda träd tas ut från skogen och träd angripna av granbarkborre tas 

omhand. 

- Möjligheten att skriva ett naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen eller 

länsstyrelsen övervägs. 

- Representanter från kommunen och den entreprenör som sköter 

kommunens skogar gör tillsammans med tre kontaktpersoner från VOK en 

inspektion av skogsskötseln i området.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2018-12-17 KF § 243 

Medborgarförslag om att undanta VOK-skogen för vanligt skogsbruk 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 27 Dnr 2018/000420 253 

Vimmerby Tennisklubb ang marken vid Tennisklubben 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att skicka 

ärendet till Utvecklingsavdelningen att bereda frågan i samråd med 

Samhällsbyggnadsavdelningen, och att Kultur- och fritidsutskottet 

återkommer till kommunstyrelsen med förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Ordföranden i styrelsen för Vimmerby Tennisklubb, Bengt Westrin, skrev i 

brev daterat 2018-09-05 till kommunstyrelsen att klubben arbetar med ett 

energiprojekt som syftar till att installera solceller på tennishallens tak. 

 

Tennisklubben önskar även arbeta med ett miljöprojekt, som syftar till att 

bygga ut tennishallen med plats för två padeltennisbanor och en 

badmintonbana. Miljöprojektet förutsätter bidrag och sponsring. 

 

Av brevet framgår att Tennishallen ägs av Tennisklubben, men att 

kommunen äger marken den står på. Tennisklubben önskar kunna låna 

medel till de två projekten, och därför önskar Tennisklubben äga marken 

som fastigheten står på. Om marken kan användas som säkerhet, ger banken 

bättre lånevillkor. Mot bakgrund av detta, ber Tennisklubben 

kommunstyrelsen att skänka marken i anslutning till Tennishallen, eller sälja 

den till ett "symboliskt" pris. Det finns också ett alternativ i form av tomträtt. 

 

Ordförande Bengt Westrin har återkommit med klubbens önskemål i brev 

daterat 2018-12-17 till Samhällsbyggnadsavdelningen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar frågan, och anser att den är 

komplex. Känt är att det finns planer för padeltennisbanor även på Östra 

Ceos.  
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Beslutsunderlag 

Id 62497 Vimmerby Tennisklubb ang marken vid Tennisklubben 

Id 64218 Önskemål om mark Tennishallen 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 28 Dnr 2018/000614 024 

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av 
Vimmerby kommun ägda bolag from 2019-01-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

fullmäktige att anta Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av 

Vimmerby kommun ägda bolag från 2019-01-01.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningens HR-avdelning har tagit fram ett förslag till 

bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av kommunen ägda 

bolag  

 

Beslutsunderlag 

Id 64405 Tjänsteskrivelse - ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby 

kommun ägda bolag 

Id 63989 Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby 

kommun ägda bolag 2019 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 29 Dnr 2018/000242 040 

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn och 
prövning enligt ny lag om tobak 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

fullmäktige att anta föreliggande förslag till taxa för tillsyn och prövning 

enligt lagen om tobak och liknande produkter.  

 

Sammanfattning 

En ny lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) börjar gälla 

den 1 juli 2019.  

 

Lagen syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka illegal 

handel med tobak. Det införs en tillståndsplikt för handel med tobak. 

Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får bedrivas endast av den 

som har tillstånd för sådan handel. För elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare gäller även fortsättningsvis endast anmälan om 

försäljning. 

 

Den nya lagen innebär att det införs tillståndsplikt för både detalj- och 

partihandel, med kommunen som tillståndsgivande myndighet. Kommunen 

får ta ut avgifter för prövning av ansökan om försäljningstillstånd, tillsyn av 

detalj- och partihandlare med försäljnings-tillstånd samt tillsyn av handlare 

som anmält försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 

 

Tillsyn av tobak är en avgiftsfinansierad verksamhet. Avgifterna är, i 

enlighet med kommunallagen, baserade självkostnadsprincipen, som innebär 

att kommunen inte får ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna. 

Avgifterna baseras även på likställighetsprincipen, som innebär att 

avgifterna ska vara rättvisa och baserade på objektiv grund. 

 

Den nya lagen innebär att kommunen ska handlägga ansökan om 

försäljningstillstånd för tobak. Med hänsyn till att det föreslagna 

tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara beröringspunkter med 
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det förfarande som gäller vid tillståndsgivning enligt alkohollagen, bör 

angivna siffror kunna vara riktmärke.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-01-16 MBN § 11 

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt lagen om tobak och 

liknande produkter  

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 


