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 § 53 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Marcus Jonmyren (C) och och Pernilla Eriksson 

(S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 54 Dnr 2019/000023 101 

Allmänhetens frågestund i fullmäktige 2019 

Sammanfattning 

Göran Schultz frågar socialnämndens ordförande Lars Sandberg (C): 

Socialförvaltningen är en stor organisation som berör många, det gäller både 

personal, vårdtagare och anhöriga. Har nämnden någon strategi för hur man 

motverkar tystnadskultur?  

Lars Sandberg (C) svarar att han inte känner till att det finns någon 

tystnadskultur och vet inte om att det finns någon strategi mot det. Lars säger 

vidare att det regelbundet lämnas medarbetarenkäter till anställda, det är ett 

anonymt forum för personal och då kan sådant komma fram. 

 

Conny Gunnarsson från Landsbygdspartiet oberoende frågar om det finns 

någon strategi för att upplåta marker för bete om det blir en lika torr sommar 

i år som förra året.  

Tomas Petersson (M) svarar att Astrid Lindgrens Värld kommer att göra om 

Kohagsområdet till bete.  

Conny frågar om kommunen kan förmedla privata markägares bete till 

lantbrukare som behöver det. Tomas svarar att det inte är en kommunal 

angelägenhet, utan mer en uppgift för intresseorganisationer.  

Ingela Nilsson Nachtweij (C) svarar Conny att länsstyrelsen har en 

förmedling för privat mark. 

 

Ingvar Edlund från Vimmerbys klimatstrejkare frågar Ingela Nilsson 

Nachtweij (C): Hur orolig är du för klimatet på en skala på 1-10?  

Ingela Nilsson Nachtweij (C) svarar att hon är orolig motsvarande 8 på en 

sådan skala. Hon är kraftfullt orolig, men har hopp, för hon tänker att 

människan kan tänka utanför invanda mönster och förändra. Men det 

kommer att krävas mycket av oss alla, säger Ingela.  

 

___________________ 
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§ 55 Dnr 2019/000022 101 

Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2019 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) frågar Ingela Nilsson Nachtweij (C): I takt med att 

det byggs bostäder i Vimmerby försvinner det parkeringsplatser, bland annat 

på området Stören och gamla Sibylla-tomten. Var har ni tänkt att göra 

parkeringsplatser, frågar Anneli. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) svarar att det finns skäl att vara bekymrad 

angående parkeringsplatser i Vimmerby. Det finns fyra förslag. Det är 

Karlbergstomten, där finns nu skyltar som visar var man kan parkera, det är 

ingen tidsbegränsning på de platserna. Kommunen ska efter sommaren 

iordningställa 14 nya parkeringsplatser på torget, det blir sju längs med 

vardera kortsidor på övre delen av torget. Det kräver ombyggnad, det finns 

inget beslut ännu, men det finns beräkningar. Befintlig parkeringsplats 

bredvid Vimmerby Gymnasium går att utöka med fler platser. 

Parkeringshusen har parkeringsplatser som inte utnyttjas fullt ut.  

Helen Nilsson (S) svarar: En parkeringsstrategi kommer att tas fram, det är 

bra att avvakta den innan fler beslut tas. 

 

Lars Johansson (V) frågar Ingela Nilsson Nachtweij (C): "I samband med 

kommunfullmäktige så serveras vi kaffe ur engångsmuggar i plast och frallor 

inslagna i plast, något som vi alla vet är skadligt för miljön. Engångsartiklar i 

plast kommer förbjudas inom EU från 2021. Nu föreslår vi i Vänsterpartiet 

att vi inte gör som vanligt i Vimmerby och väntar till vi måste göra 

någonting, utan i denna fråga kan visa initiativ och gå före. Med andra ord, 

vi vill hitta ett annat sätt att servera fika vid fullmäktiges möte som inte har 

lika negativ miljöpåverkan som idag." Lars konstaterar att det finns 

pappersmuggar vid dagens sammanträde, så han anpassar frågan: Tycker du 

att det är bra att jobba så här? 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) svarar: Det finns ett uppdrag att vi i första 

hand använder porslinsmuggar, i andra hand pappersmuggar. Det är åtgärdat 

och det var enigt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Källsortering har nu 

organiserats i cafeterian. Det är bra att vi kan jobba tillsammans med detta, 

säger Ingela. 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 8(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kjell Alexandersson (M) frågar: Vi ser ökade brandskador på skogarna i 

Sverige. Hur tänker man i Vimmerby kommun på räddningstjänsten, hur 

förbereder man sig?  

Ingela Nilsson Nachtweij (C) svarar: Vi förbereder minutiöst och tar 

situationen på största allvar. Räddnings- och säkerhetschef Joakim Jansson 

driver och samordnar frågorna. Flera investeringsbeslut har tagits så att 

räddningskåren är väl rustad.  

 

Beslutsunderlag 

Fråga till Ingela Nilsson Nachtweij (C) ang parkeringsplatser vid byggnation 

E-post, Fråga KF 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 9(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr 2019/000288 101 

Information om tillgänglighetsfrågor  

Sammanfattning 

Felix Everbrand, samordnare på enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen 

i Kalmar län, samt på samhällsutvecklingsenheten, Länsstyrelsen i 

Kronobergs län, talar om vikten av att förbättra förutsättningarna för 

personer med funktionsnedsättning. Det är angeläget att ompröva rutiner och 

förhållningssätt, menar Felix. 

 

Länsstyrelserna har i uppdrag 2018-2020 att stödja regioner och kommuner i 

att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer. 

Myndigheten för delaktighet driver arbetet med att förbättra villkoren för 

funktionsnedsatta. FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning styr arbetet. I proposition 2016/17:188 finns nationella 

mål för funktionshinderspolitiken. Ett Funktionshinderpolitiskt program 

2016-2020 antogs av kommunfullmäktige 2016-06-27 § 173.  

 

Beslutsunderlag 

Tillgänglighet Föredrag KF 190429 

 

___________________ 
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§ 57 Dnr 2019/000214 708 

Information om ESF-projektet Arbetsintegration kvinnor 

Sammanfattning 

Tobias Ragnarsson från kommunens arbetsmarknadsenhet är projektledare 

för projektet Arbetsintegration kvinnor, det finanseras genom Europeiska 

Socialfonden inom EU. Tobias berättar om verksamheten, som arbetar 

utifrån individens behov för att utrikesfödda kvinnor får en starkare ställning 

på arbetsmarknaden, och att de blir mer delaktiga och inkluderade i 

samhället. Resultat är att 70 % av deltagande kvinnor är självförsörjande 

efter projektets slut.  

 

Beslutsunderlag 

Projektet för Fullmäktige 2019 

 

___________________ 
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§ 58 Dnr 2017/000045 008 

Information om stundande besök från Mukono, 
Uganda, inom samarbetsprojekt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen föranleder inget beslut.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har ett pågående samverkansprojekt med Mukono 

kommun i Uganda. Det heter ”New options for youth employment” och 

organiseras genom International Centre för Local Democracy (ICLD). 

 

Vimmerby kommuns styrgrupp för projektet består av Erik Paulsson (C), 

ordförande, Marie Nicholson (M), ledamot och Lennart Nygren (S), ledamot. 

 

Erik Paulsson (C) informerar kommunfullmäktige om projektet och ett 

planerat besök från representanterna i Mukono.  

 

___________________ 
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§ 59 Dnr 2019/000289 008 

Information från resa till Nairobi inom Globträds-
modellen  

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen föranleder inget beslut.  

 

Sammanfattning 

Erik Paulsson (C), Carina Johansson, lärare på Vimmerby gymnasium, Tony 

Karlsson, lärare på Vimmerby gymnasium samt gymnasieeleverna Elin 

Linder, Elna Anckarman och Selma Hoppe Adolfzén informerar 

kommunfullmäktige om den resa de tidigare genomförde till Nairobi, den 

gjordes inom ramen för Globträdsmodellen.  

 

___________________ 
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§ 60 Dnr 2019/000156 101 

Nämndernas återredovisning till fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.      

 

Sammanfattning 

Ola Gustafsson (KD) redovisar viktiga frågor inom kommunstyrelsens 

Samhällsbyggnadsavdelning, det gäller Kost och lokalvård, Gatukontoret, 

Fastighetskontoret och räddningstjänsten. 

 

Lars Sandberg (C) redovisar socialnämndens måluppfyllelse enligt 

kommunens styrkort samt bokslut för år 2018. Lars berättar att anmälningar 

om att barn far illa har ökat. Vård- och omsorgsboendet Vidala ska om- och 

tillbyggas, och en gruppbostad för funktionsnedsatta planeras på fastigheten 

Pistolsmeden. 

 

Kjell Alexandersson (M) från överförmyndaren är ett samarbete mellan 

Vimmerby, Ydre, Kinda och Åtvidabergs kommuner. Det finns inga uppdrag 

att redovisa. Kjell redovisar Årsbokslut för år 2018 och prognos för år 2019 

samt viktiga frågor utifrån kommunens styrkort. Det är svårt att rekrytera 

ställföreträdare.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens återredovisning SB 2019-04 

KS återredovisning SLUS 

Överförmyndarens återrapportering till KF 

SN återredovisning KF april 2019 

 

___________________ 
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§ 61 Dnr 2019/000185 101 

Bolagens återrapportering till kommunfullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram redovisar Vimmerby kommun 

förvaltnings AB (VkF), som är är moderbolag för dotterbolagen Vimmerby 

Energi och Miljö AB (med dotterbolagen Vimmerby Energiförsäljning AB 

och Vimmerby Energi Nät AB), Vimarhem AB samt Vimmerby Fibernät 

AB. VkF ägs till 100% av Vimmerby kommun. VkF svarar för koncernens 

övergripande utveckling och strategiska planering. Carolina redovisar 

händelser samt bokslut år 2018. 

 

Magnus Danlid (C) och VD Elisabeth Will redovisar bostadsbolaget 

Vimarhems utmaningar utifrån ekonomi och utveckling. Generellt uppdrag 

är uppdrag att äga, utveckla och förvalta ett tryggt och attraktivt boende i 

Vimmerby kommun för olika målgrupper och behov. 

 

VD Torbjörn Swahn redovisar bolagen Vimmerby Energi & Miljö AB och 

Vimmerby Fibernät AB när det gäller ekonomisk driftredovisning och 

viktiga händelser. Han redovisar också måluppfyllelse angående aspekterna 

nöjda ägare, uppfyllda samhällskrav, motiverad personal och nöjda kunder. 

Han redogör också för måluppfyllelse angående miljö och kvalitet samt 

framtida utmaningar.  

 

Deltagande i debatten 
Peter Fjällgård (V) 

 

Beslutsunderlag 
Vemab-KF-april 2019 

Presentation Fullmäktige 29 april 2019 Vimarhem 

Vimmerby kommun förvaltnings AB 2018 

 

___________________ 
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§ 62 Dnr 2019/000025 101 

Information från revisorerna till fullmäktige 2019 

Sammanfattning 

Detta ärende redovisas under § 63, Årsredovisning 2018 Vimmerby 

kommun, dnr 2019/000197.     

 

___________________ 
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§ 63 Dnr 2019/000197 043 

Årsredovisning 2018 Vimmerby kommunkoncern 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisning för 

Vimmerby kommunkoncern år 2018.  

 

Sammanfattning 

Ulf Svensson (C) föredrar revisorernas synpunkter angående 

årsredovisningen. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 

rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed, anser 

de. 

 

Ekonomichef Mattias Karlsson redogör för bakgrunden till årsredovisningen 

för år 2018. Resultatet för kommunkoncernen visar plus 43,7 mnkr. 

Kommunen gör ett plusresultat med 27,5 mnkr. Årets resultat enligt 

resultaträkningen är 43,7 mnkr för kommunkoncernen och 27,5 mnkr för 

kommunen.  

 

Förslag till beslut 

Tomas Peterson (M) yrkar bifall till förslaget att godkänna årsredovisningen. 

 
Deltagande i debatten 

Helen Nilsson (S)  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-04-09 § 99 Årsredovisning 2018 Vimmerby kommun 

och fråga om ansvarsfrihet 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2018 Vimmerby kommun 

Årsredovisning 2018 Vimmerby kommun 

Förvaltningsberättelse och bokslut 2018-Barn och utbildningsnämnden 

Missiv - Granskning av årsredovisning 

Revisionsrapport år 2018 Vimmerby kommun 
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Revisionsberättelse för år 2018 

Revisorernas Granskningsrapporter för bolagen samt Revisionsberättelser / 

granskningsrapporter för stiftelserna 

Beslut KF 2019-03-25 Beslut om ansvarsfrihet 

Årsredovisning 2018 

Årsredovisning 2018 underskriven och för tryck 

VIFAB tryck 2018 

Årsredovisning Vemab tryck 2018 

printer@itsam.se_20190429_111019 

 

___________________ 
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§ 64 Dnr 2019/000153 011 

Utökat verksamhetsområde pga nytt bostadsområde 
Nosshult 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för den allmänna vatten- 

och avloppsanläggningen för Vimmerby tätort för redovisade bebyggelse-

områden i detaljplanen 0884-P432. 

2. Område för naturmark i detaljplan 0884-P423 ska ingå i det utökade 

verksamhetsområdet, dock endast för dagvattenhantering. 

3. Föreslagna ändringar av verksamhetsområdet för VA ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut i ärendet vunnit laga kraft.  

Sammanfattning 

Av det kommunala bolaget Vimmerby Energi & Miljö AB:s tjänsteskrivelse 

framgår följande.  

 

Kommunens exploatering för nytt bostadsområde på fastigheten Nosshult 

1:1 i anslutning till sjön Nossen innebär ett behov av att utöka nuvarande 

verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen för 

Vimmerby tätort. Verksamhetsområdets utökning i det nya bostadsområdet 

omfattar vattenförsörjning, spillvattenavlopp och dagvattenhantering.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-04-09 KS § 111 

Styrelseprotokoll Vimmerby Energi & Miljö AB, 2018-09-19, § 77 

Förslag utökat verksamhetsområde, Vemab, 2018-09-24 

 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

___________________ 
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§ 65 Dnr 2017/000443 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Höder, Vimmerby 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Höder, 

Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Höder, Vimmerby kommun. 

 

Av planbeskrivningen framgår följande. "Detaljplanens syfte är att skapa nya 

bostadstomter genom förtätning i ett område där infrastruktur redan är 

utbyggt. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse som 

består av fristående bostadshus i en våning. Genom förtätningen kan så 

kallade lucktomter mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande 

helhet inom befintliga bostadsområden. 

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby 

tätort." 

 

Av beskrivningen framgår vidare: "Detaljplaneläggningen skapar lämplig 

bebyggelseutveckling i områden där det råder ett högt bebyggelsetryck. I 

kommunens fördjupade översiktsplan för Vimmerby ska ny bostads-

bebyggelse möjliggöras genom förtätningar av staden inom gång- och 

cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till rekreationsområden, skola och 

idrottsanläggningar."  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-04-09 KS § 112 

§ 36 MBN 2019-03-13 Detaljplan kv Höder 

Planbeskrivning Kv Höder antagande 

E-post, Beslut, detaljplan för antagande av kf 
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Granskningsutlåtande Kv Höder antagande 

Plankarta_Kv Höder_Antagande 

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

___________________ 
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§ 66 Dnr 2017/000556 214 

Detaljplan för delar av Vimmerby 33, Vimmerby 
kommun - uteserveringar (Kharma, Vimmerby 
Stadshotell, Bakfickan, Piri Piri, SMAK By Simon).  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för delar av Vimmerby 3:3, Vimmerby 

kommun.  

 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

detaljplan för delar av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. 

 

Av planbeskrivningen framgår följande. "Detaljplanens syfte är att legalisera 

markupplåtelse för enskild verksamhet. I Vimmerby tätort finns flera fasta 

uteserveringar som ligger på kommunal mark planlagd som allmän 

platsmark. Marken arrenderas ut av kommunen till restaurangerna, trots att 

allmän plats inte mer än tillfälligtvis får upplåtas för en enskild verksamhet. 

Därför måste ny detaljplan upprättas som reglerar marken för de fasta 

uteserveringarna till kvartersmark. Planområdet utgörs av fem delar där varje 

område angränsar till fastighet med restaurangverksamhet." 

 

Av beskrivningen framgår vidare: "Planområdena angränsar till fastigheter 

med restaurangverksamhet. Verksamheterna har fasta uppbyggnader för 

uteservering utanför fastigheten på mark som arrenderas av kommunen. 

Detaljplanen syftar till att fortsatt kunna arrendera ut mark för de befintliga 

uteserveringarna. Uteserveringarna är idag uppbyggda på gatumark (allmän 

platsmark) som inte får upplåtas för enskild verksamhet mer än tillfälligt."  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-04-09 KS § 113 

§ 37 MBN 2019-03-13 Detaljplan uteserveringar 

Plankarta_Antagande 
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E-post, Beslut, detaljplan för antagande av kf 

Granskningsutlåtande uteserveringar antagande 

Planbeskrivning uteserveringar antagande 

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

___________________ 
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§ 67 Dnr 2018/000614 024 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om arvoden för styrelseledamot i av 

Vimmerby kommun ägda bolagsstyrelser i enlighet med ”Bestämmelser om 

ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag”.  

 

Reservationer 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig 

mot beslutet.  

 

Anmälan om jäv 

Ola Gustafsson (KD) och Magnus Danlid (C) anmäler jäv och lämnar 

sammanträdeslokalen. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till Bestämmelser om 

ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag. 

Kommunstyrelsens hantering av ärendet begränsades 2019-04-09 § 118 till 

arvodesfrågan och förslag till ändrat arvode för ordförande och vice 

ordförande i de kommunala bolagens styrelser. 

 

Enligt förslaget höjs ordförandes arvode från 20 % till 25 % av arvodet för 

kommunstyrelsens ordförande. Arvodet för vice ordförande i bolagsstyrelse 

höjs från 20 % till 25 % av arvodet för bolagets ordförande. I förslaget ingår 

också att arvode inte utgår för justering av protokoll. Frågan om pensions-

avsättningar bereds vidare.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om arvoden för 

styrelseledamot i av Vimmerby kommun ägda bolagsstyrelser i enlighet med 
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”Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun 

ägda bolag”. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lars Johansson (V) yrkar att ordförandearvodena ska ligga kvar på samma 

nivå. 

Peter Högberg (S) yrkar på oförändrade ordförande arvoden till våra 

kommunala bolag. 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar avslag på höjda arvoden.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, kommunstyrelsens förslag och 

Lars Johanssons (V) m fl förslag. Han ställer dem mot varandra och finner 

att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs och fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 

Den som bifaller Lars Johanssons (V) förslag röstar Nej. 

Vinner Nej har fullmäktige beslutat enligt Lars Johanssons (V) förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen får resultatet 25 Ja-röster och 23 Nej-röster. 

Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-04-09 KS § 118 

Tjänsteskrivelse Arvoden till styrelseledamot i av Vimmerby kommun ägda 

bolag 2019-04-09 

Id 65685 Bestämmelser om ersättning till styrelseledamot i av Vimmerby 

kommun ägda bolag 2019-04-09 

 

Beslutet skickas till 

Bolagsstyrelser 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 68 Dnr 2019/000166 003 

Ändring i förbundsordning för Samordningsförbundet i 
Kalmar län 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna förändringarna i 

Samordningsförbundets förbundsordning.  

Sammanfattning 

Samordningsförbundet i Kalmar län har tagit fram ett förslag till ny 

förbundsordning. Förbundsstyrelsen ställer sig bakom den reviderade 

förbundsordningen. 

 

Följande revideringar har gjorts: 

- Landstingets ombildning till Region Kalmar län 

- Förtydligande om vem som kan väljas till in i Samordningsförbundets 

styrelse § 6 

- Byte av tjänstetitel från tjänsteman till förbundschef § 9 

- Byte av avläsningsdatum gällande kommuninvånarantal i samband med 

medlemsavgift från 1 oktober till 1 november § 13 

- Förtydligande om val av revisorer och samt primärkommunala nämndens 

ombildning till Kommunförbundet i Kalmar län § 17 

- Förtydligande av arvodes- och ersättningsregler § 18 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-04-09 KS § 133 

Förbundsordning samordningsförbundet i Kalmar 

E-post, Ändring i Samordningsförbundets förbundsordning 

Brev ny förbundsordning 

Ny förbundsordning 2019 

 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet i Kalmar län 

 

___________________ 
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§ 69 Dnr 2019/000179 101 

Val av ledamot och suppleant till styrelsen för Astrid 
Lindgrens Värld AB för mandatperioden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Jacob Käll (C) till styrelseledamot och Ola 

Gustafsson (KD) till ersättare i styrelsen för Astrid Lindgrens Värld AB för 

perioden 2019-2022.  

 

Sammanfattning 

Astrid Lindgrens Värld är en teaterpark där besökarna kan uppleva Astrid 

Lindgrens sagofigurer i sina riktiga miljöer. Parken, som grundades 1981, är 

belägen i Astrid Lindgrens födelsestad Vimmerby. Astrid Lindgrens Värld är 

ett fristående aktiebolag, som ägs till 91 % av Astrid Lindgren Förvaltning 

AB och 9 procent av Vimmerby kommun. 

 

Vimmerby kommun utser en styrelseledamot och en suppleant till företagets 

styrelse för respektive mandatperiod.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-03-25 VB § 3 

Protokollsutdrag 2019-04-09 KS § 131 

Tjänsteskrivelse val av ledamot och suppleant i styrelsen för Astrid 

Lindgrens Värld AB 

 

 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

Jakob Käll (C) 

Ola Gustavsson (KD) 

Astrid Lindgrens Värld AB 

 

___________________ 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 27(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr 2019/000180 101 

Val av huvudmän till Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank 
för mandatperioden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Örjan Arvidsson (C), Ulf Svensson (C), Emily 

Palenzuela (S) och Lars Johansson (V) som huvudmän för Lönneberga-

Tuna-Vena Sparbank.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun representeras i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank med 

fyra huvudmän. Nomineringar finns nu till dessa poster för innevarande 

mandatperiod. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-03-25 VB § 2 

Protokollsutdrag 2019-04-09 KS § 132 

 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

Örjan Arvidsson 

Ulf Svensson 

Emily Palenzuela 

Lars Johansson 

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank 

 

___________________ 
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§ 71 Dnr 2019/000275 111 

Begäran om entledigande från My Eriksson (S) 
avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar My Eriksson (S) från uppdraget som 

ersättare i fullmäktige och överlämnar ärendet till Länsstyrelsen i Kalmar län 

för ny sammanräkning för att utse ny ersättare.  

 

Sammanfattning 

My Eriksson (S) säger upp sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från My Eriksson (S) avs uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige 

 

Beslutet skickas till 

My Eriksson 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 72 Dnr 2019/000217 109 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2019-03-11 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande sammanställning av motioner 

vilkas beredning inte slutförts per 2019-03-11.  

 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej slutförda motioner redo-

visas för fullmäktige i april och oktober. Administrativa avdelningen har 

tagit fram en sammanställning av motioner vilkas beredning inte slutförts per 

2019-03-11.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-04-09 KS § 124 

Tjänsteskrivelse - Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2019-03-11 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2019-03-11 

 

___________________ 
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§ 73 Dnr 2019/000216 109 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 
2019-03-11 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande sammanställning av 

medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 2019-03-11.  

 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej slutförda medborgarförslag 

redovisas för fullmäktige i april och oktober. Administrativa avdelningen har 

tagit fram en sammanställning av medborgarförslag vilkas beredning inte 

slutförts per 2019-03-11.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-04-09 KS § 125 

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 2019-03-11 

 

___________________ 
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§ 74 Dnr 2016/000193 109 

Motion om kombinerad papperskorg och askkopp i 
Storebro 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om papperskorg och askkopp vid 

busshållplatsen i Storebro centrum. 

 
Motivering 

Kommunen är inte väghållare vid hållplatserna.  

 

Reservationer 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har väckt en motion om att sätta upp en kombinerad 

papperskorg och askkopp i Storebro. Hon skriver att vid busshållplatsen 

mittemot affären ligger det mycket skräp på marken. Anneli föreslår att en 

kombinerad askkopp/papperskorg sätts upp vid samtliga busshållplatser i 

Storebro, samt att papperskorgar sätts upp vid avfarten ner mot Storebro 

sportklubb på Ringvägen samt på Kungsvägen, Järnvägsgatan och 

Skvalmovägen.  

 

Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit in yttrande från Storebro 

Idrottsförening. Avdelningens bedömning framgår av aktuell 

tjänsteskrivelse: Frågan om papperskorgar och askkoppar vid 

busshållplatserna är i första hand är en fråga för Trafikverket och Kalmar 

Länstrafik. Den delen av motionen bör därför avslås. Det är lämpligt att 

uppdra till Gatukontoret att se över antal och placering av papperskorgar och 

hundlatriner i övriga delar av Storebro.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

papperskorg och askkopp vid busshållplatsen i Storebro centrum, då 

kommunen inte är väghållare vid hållplatserna.  

 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall på attsats två i motionen. 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, kommunstyrelsens förslag och 

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

att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-04-09 KS § 119 

Protokollsutdrag 2019-02-26 SBU § 13 

Tjänsteskrivelse och förslag till beslut, papperskorgar i Storebro 

Motion om att sätta upp kombinerad papperskorg och askkopp i Storebro 

 

 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

 

___________________ 
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§ 75 Dnr 2018/000146 109 

Motion om solelpaneler på kommunala byggnader 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har lämnat in en motion om solelpaneler på 

kommunala byggnader. Hon föreslår att kommunen investerar 8 mnkr under 

perioden 2019-2023 i solceller på kommunala byggnader spridda över hela 

kommunen. Ingela menar att det är viktigt att den offentliga sektorn går före 

och satser på förnybar energiteknik. 

 

Av Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse framgår att det i 

kommunens investeringsplan finns upptagna medel för att utreda och 

installera solelpaneler. För år 2020 finns 250 tkr för att genomföra en studie 

av möjligheter till paneler på kommunala byggnader. För år 2021 finns 1 750 

tkr, och för år 2022 finns 2 000 tkr avsatt för att installera solelpaneler. 

Vidare framgår att kommunen äger ca 120 byggnader, och 

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer det som möjligt att montera 

solceller på flera av dessa. En första översiktlig inventering är gjord, men 

avdelningen bedömer att det även behövs expertutlåtande av en konsult.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-04-09 KS § 120 

Protokollsutdrag 2019-02-26 SBU § 20 

Solel svar motion 2019-02-11 

Motion om solelpaneler på kommunala byggnader 2018-02-11 

 

 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij 

___________________ 
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§ 76 Dnr 2019/000110 109 

Motion om hjälp att söka bostadstillägg med mera 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Reservationer 

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Lars Johansson (V) har lämnat in en motion angående hjälp att söka 

bostadstillägg med mera. Han skriver att många pensionärer inte känner till 

att det finns extra inkomster att få. Lars föreslår att Vimmerby kommun inför 

en service där man aktivt tar kontakt med alla personer, 65 +, boende i 

kommunen och informerar om möjligheterna till extra inkomster och 

erbjuder hjälp med att ansöka om dem. Förslaget innehåller också att alla 

personer följs upp minst vart tredje år då ny ansökan ska lämnas in eller för 

att uppdatera eventuella ändrade förhållanden som kan påverka 

möjligheterna att få ansökan beviljad.  

 

Aktuell situation 

Pensionsmyndigheten administrerar frågor om bostadstillägg. Vimmerby 

kommuns Kontaktcenter hjälper enskilda med ansökan.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Lars Johansson (V) yrkar bifall på motionen. 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall på motionen.  
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, kommunstyrelsens förslag och 

Lars Johanssons (V) m fl förslag. Han ställer dem mot varandra och finner 

att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-04-09 KS § 121 

Tjänsteskrivelse - motion om hjälp att söka bostadstillägg 

Motion - Hjälp att söka bostadstillägg med mera 

 

Beslutet skickas till 

Lars Johansson 

 

___________________ 
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§ 77 Dnr 2018/000145 109 

Motion om digitalisering in i framtiden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen om digitalisering in i framtiden.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har lämnat in en motion om ”digitalisering in i 

framtiden”. Hon skriver att digitaliseringen förenklar många av våra 

uppgifter i hemmet, på arbetet och i samhället. Ingela menar att framtiden 

kräver utveckling av digital teknik för alla situationer där det är möjligt. 

Digitaliseringen ställer samtidigt krav på förbättrad infrastruktur.  

 

Ingela anser att kommunen behöver samordna utvecklingsarbetet och 

formulera en digitaliseringsstrategi för kommunen, kommuninvånarna samt 

kommunens föreningar, organisationer och företag. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) föreslår följande. 

1. Kommunen tar snarast fram en digitaliseringsstrategi som beskriver hur 

kommunen ska bli bättre på digitalisering och ligga i framkant vad gäller 

digital teknik och digitalt användande.  

2. Kommunen utreder hur den hanterar IT-frågor inom kommunen både vad 

gäller funktion och kostnader. 

 

Motionen remitterades till kommunstyrelseförvaltningen. Av 

tjänsteskrivelsen framgår följande. 

 

Sedan hösten 2018 pågår ett koncernövergripande arbete med digitaliserings-

frågorna. I början av år 2019 skapades en digitaliseringsgrupp, och till den 

kopplades en styrgrupp samt en referensgrupp med medarbetare från 

respektive förvaltning och de kommunala bolagen. Digitaliseringsgruppen 

ska ta fram prioriterade aktiviteter för att driva det kommunövergripande 

digitaliseringsarbetet framåt. Arbetet med en digitaliseringsstrategi kommer 

att påbörjas något längre fram i det arbetet.  
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Förslag till beslut 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-19 § 77 

Tjänsteskrivelse - Motion om digitalisering in i framtiden 

Motion (C) om digitalisering in i framtiden 

 

 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 78 Dnr 2018/000460 109 

Medborgarförslag om att genom uppsökande 
verksamhet, kartlägga och klargöra hur alla våra 
åldringar i kommunen bor och lever 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med stöd av socialnämndens 

motivering.  

 

Protokollsanteckning 

Lars Johansson (V) lämnar följande protokollsanteckning: "Intentionen i 

medborgarförslaget är mycket god, men ambitionen att göra hembesök och 

intervjuer med samtliga äldre är för stor för att kunna bli verklighet, lika så 

som svar på hur de behov och frågor kommer upp i dessa intervjuer skulle 

hanteras. Därför röstar jag emot förslaget, men vill i sammanhanget lyfta 

fram min egen motion om Hjälp att söka bostadstillägg, som har samma 

intention att stärka äldres situation både socialt och ekonomiskt, men är 

betydligt mer avgränsad och därmed genomförbar."  

 

Sammanfattning 

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

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag.  

 

Göran Schultz föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen genom 

uppsökande verksamhet, hembesök, intervjuer och samtal kartlägger och 

klargör hur alla äldre i kommunen bor och lever. Samtalen bör handla om 

boende, leverne, mathållning, ensamhet, ekonomi, hisstillgång samt hur den 

äldre upplever sin situation, skriver Göran Schultz.  

 

Förslaget remitterades till socialnämnden och utvecklingsavdelningen. 

 

Socialnämndens remissvar lyder: Socialnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med motiveringen att det 

inte finns resurser till ett så omfattande uppdrag samt att kommunen får 
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hämta in fakta och underlag via de medborgarundersökningar och de 

brukarundersökningar som finns.  

 

Förslag till beslut 

Deltagande i debatten 

Lars Johansson (V) 

Erik Paulsson (C) 

Peter Högberg (S)  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-04-09 KS § 123 

Tjänsteskrivelse Vimmerby kommun 

Beslut-2018000244-VIMSN-§ 13 

E-post, Medborgarförslag om att kartlägga och klargöra hur kommunens 

äldre bor och lever. 

Medborgarförslag om att genom uppsökande verksamhet, kartlägga och 

klargöra hur alla våra åldringar i kommunen bor och lever.  

 

 

Beslutet skickas till 

Göran Schultz 

 

___________________ 
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§ 79 Dnr 2019/000193 109 

Medborgarförslag om att Vimmerby döps till Lilla Vi 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

 

Sammanfattning 

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

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag.  

 

Kommunmedborgare Rala Gammelfält har lämnat in ett medborgarförslag 

om att Vimmerby döps om till Lilla Vi. Han menar att det namnet är lugnt, 

positivt och har "även en del romantik".  

 

Kommunfullmäktige remitterade 2019-03-25 § 50 medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 2019-04-09 § 128 kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-04-09 KS § 128 

Medborgarförslag om att Vimmerby döps till Lilla Vi 

 

Beslutet skickas till 

Rala Gammelfält 

 

___________________ 
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§ 80 Dnr 2019/000297 109 

Interpellation till socialnämndens ordförande Lars 
Sandberg (C) angående anställning i äldreomsorgen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Intepellationen får ställas. 

Socialnämndens ordförande Lars Sandberg (C) lämnar svar vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-17.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) ställer en interpellation till socialnämndens 

ordförande Lars Sandberg (C) angående svenskakunskaperna hos personalen 

inom äldreomsorgen. Anneli menar att bristande svenskakunskaper kan få 

allvarliga konsekvenser för en enskild brukares vård och omsorg. Hon ställer 

dessa frågor: 

 

1. Hur länge, enligt er definition, räknas man som nyanländ? 

2. Har det tidigare inträffat några incidenter som följd av språksvårigheter? 

3. Får ni bidrag för att anställa nyanlända inom omsorgen? 

4. Varför är kraven på anställning lägre på sommaren, då vikarier ska 

tillsättas, jämfört med resten av året och vad är skillnaden sommar respektive 

resten av året? 

5. Behöver de nyanlända visa utdrag från belastningsregistret? 

6. Hur många har tillsvidareanställning inom omsorgen och hur många är 

vikarier?  

 

Deltagande i debatten 
Eva Berglund (S)  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation till socialnämndens ordförande Lars Sandberg (C) ang 

anställning i äldreomsorgen 
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Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Lars Sandberg 

 

___________________ 
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§ 81 Dnr 2019/000298 109 

Motion om att återinföra programpengen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas. 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om att återinföra program-

pengen. Anneli skriver att nedskärningar år 2015 genomfördes inom 

kulturskolans verksamhet; att antalet pedagoger minskade, och "program-

pengarna" på 200 000 kronor per år till förskola och skola togs bort. Anneli 

menar att färre barn, som en följd av neddragningarna, kan ta del av teater 

och musikföreställningar. 

 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige återinför 

programpengen på 200 000 kronor per år till kulturskolans verksamhet.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om att återinföra programpengen 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 


