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 § 38 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Erik Paulsson (C) och Kenneth Björklund (S) att 
jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

___________________ 
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§ 39 Dnr 2019/000018 101 

Meddelanden 2019 till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunal ekonomi för förtroendevalda 
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter Claes Wetterström (M) 
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter Bo Lennstam (C) 
Ny ledamot ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter Michael Svensson (S) 
Begäran om att utse ny ersättare 
 
___________________ 
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§ 40 Dnr 2019/000022 101 

Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde föreligger inga frågor från ledamöterna.  
 

___________________ 
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§ 41 Dnr 2019/000025 101 

Information från revisorerna till fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
På uppdrag av kommunens revisorer har PwC granskat kommunens arbete 
med barn och ungas psykiska ohälsa. PwC ställer i sin rapport frågan: 
"Säkerställer socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden en 
ändamålsenlig verksamhet för barn och unga som riskerar att fara illa?" De 
kommer fram till att nämnderna "delvis säkerställer att barn och unga som 
riskerar att fara illa uppmärksammas och får stöd och att nämnderna har en 
ändamålsenlig samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa." 
PwC kommer fram till ett antal rekommendationer för att ytterligare utveckla 
verksamheten. 
 
Kommunens revisorer instämmer i rekommendationerna. De önskar svar av 
barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden på vilka åtgärder de 
avser vidta senast den 30 juni. 
 
Roland Ilemark (S), ordförande för kommunens revisorer, föredrar ärendet.  
 
Deltagande i debatten 
Daniel Nestor (S)  
 
Beslutsunderlag 
Missiv granskning av arbetet med barn och ungas psykiska hälsa 
Revisionsrapport arbetet med barn och unga psykiska ohälsa Vimmerby 
kommun 
 
___________________ 
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§ 42 Dnr 2018/000421 027 

Utbildning för förtroendevalda mandatperioden 2019-
2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
HR-chef Marie Halldén utbildar närvarande ledamöter och ersättare 
angående det arbetsmiljöansvar som åvilar kommunfullmäktige. 
 
Fullmäktige ansvarar för att arbetsmiljölagen följs i kommunens 
verksamheter. Kommunfullmäktiges uppgifter i arbetsmiljöarbetet är bland 
annat att fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy, fördela ansvarsområden till 
nämnderna och skriva in uppgifterna i reglementen för nämndernas 
verksamhet och arbetsformer. Fullmäktige ska också varje år följa upp att 
nämnderna bedriver verksamheten i enlighet med arbetsmiljöpolicyn och 
årligen följer upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Fullmäktige behöver 
ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet.  
 
Marie Halldén preciserar fullmäktiges ansvar på arbetsmiljöområdet med 
hjälp av Power Point-presentationer och filmer.  
 
Deltagande i debatten 
Peter Fjällgård (V)  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmiljöansvar politik 
Arbetsmiljöansvar - politik 
Så kan du som politiker hantera arbetsmiljö 
 
___________________ 
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§ 43 Dnr 2019/000156 101 

Nämndernas återredovisning till fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Nämnderna ska enligt kommunallagen 6 kap 5 § redovisa till fullmäktige hur 
de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem. 
Samtidigt redovisar de resultat enligt Vimmerby kommuns balanserade 
styrkort, med de fyra perspektiven Ekonomi, Brukare/ invånare, 
Verksamhet/ medarbetare och Utveckling. 
 
Ordförande Ingela Nilsson Nachtweij (C) och kommundirektör Carolina 
Leijonram redovisar kommunstyrelsens lednings- och styrningsfunktions 
resultat enligt styrkortet. De belyser frågor om kompetensförsörjning, 
arbetsmiljö samt digitalisering och utveckling.  
Inga uppdrag har givits till nämnden. 
 
Ordförande Peter Karlsson (C) och barn- och utbildningschef Ola Karlsson 
redovisar Barn- och utbildningsnämndens resultat enligt styrkortet. Målet En 
ekonomi i balans har inte uppfyllts, förvaltningens resultat 2018 är minus 
14,5 mnkr. Målet Alla elever ska lyckas har inte uppfyllts, andelen elever 
som nått kunskapskraven har sjunkit. Utifrån enkätundersökningar ser 
förvaltningen att målet Vårdnadshavare och elever är nöjda med 
verksamheten både har uppnåtts och inte uppnåtts. Detsamma gäller målet 
Arbetsplatserna präglas av en god arbetsmiljö. Däremot har målet Miljö fri 
från kränkande behandling, diskriminering och trakasseriet uppnåtts. 
Inga uppdrag har givits till nämnden. 
 
Ordförande Niklas Gustafsson (M) och miljö- och byggnadschef Anders 
Helgée redovisar Miljö- och byggnadsnämndens åtgärder och resultat enligt 
styrkortet. Kostnaderna för verksamheten i Vimmerby ökade från år 2017 till 
år 2018. 
Inga uppdrag har givits till nämnden.  
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Deltagande i debatten 
Jacob Kant (V) 
Peter Karlsson (C) 
Helen Nilsson (S)  

 

Beslutsunderlag 
BUN återredovisning KF 
MBN återredovisning kf 2019 
KS återredovisning 
 

___________________ 
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§ 44 Dnr 2019/000219 101 

Information om Kommunförbundet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Styrelseledamot Ingela Nilsson Nachtweij (C) informerar fullmäktige om 
verksamheten inom Kommunförbundet Kalmar län. Kommunförbundet har 
en styrelse och en förbundschef. Underställt finns de tre enheterna Hälsa och 
social välfärd, Kurs och administration samt Unga och utbildning. 
 
Pågående utvecklingsprojekt är "Samverkan leder till arbete", "Vi blir fler – 
Integration, kompetens och organisation", "Miljösamverkan Sydost" 

 

Beslutsunderlag 
KFKL presentation 
KFKL presentation avkortad 
 
___________________ 
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§ 45 Dnr 2017/000438 214 

Detaljplan för antagande del av Vimmerby 3:3 
Sandstensgatan, Vimmerby kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Vimmerby 3:3, 
Sandstensgatan, Vimmerby kommun.  
 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för 
Sandstensgatan i Vimmerby. Förslaget möjliggör ett nytt bostadskvarter med 
sex tomter. Området planeras för sex bostäder i enfamiljshus om 1–1½ 
våningar.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 2019-02-13 § 20 kommunfullmäktige 
att anta planen, med motiveringen att Vimmerby kommun är i stort behov av 
nybyggnation av bostäder. Nämnden föreslår detaljplaneläggning av så 
kallade lucktomter i tätorten "för att snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala 
tomter där infrastruktur redan är utbyggd". 
 
Av miljö- och byggnadsförvaltningens Plan- och genomförandebeskrivning 
reviderad 2019-01-23 framgår: "I kommunens fördjupade översiktsplan för 
Vimmerby ska ny bostadsbebyggelse möjliggöras genom förtätningar av 
staden inom gång- och cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till 
rekreationsområden, skola och idrottsanläggningar."  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2019-03-05 KS § 81 
§ 20 MBN 2019-02-13 Detaljplan Sandstensgatan 
Detaljplan för del av Vimmerby 3_3, Sandstensgatan - Granskningsutlåtande 
Detaljplan för del av Vimmerby 3_3, Sandstensgatan - Plankarta 
Detaljplan för del av Vimmerby 3_3, Sandstensgatan - Plan- och 
genomförandebeskrivning 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Miljö- och byggnadsavdelningen 
 

___________________ 
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§ 46 Dnr 2019/000123 003 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden, att gälla från och med dagen för justering av beslutet.  
 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens reglemente beskriver nämndens verksamhet 
och arbetsformer. Av aktuell tjänsteskrivelse framgår att revidering av 
reglementet har gjorts utifrån Sveriges Kommuner och Landstings underlag 
(juni 2018) för reglementen i styrelse och nämnder. Hänvisningar till 
paragrafer i nya kommunallagen (2017:725) har uppdaterats samt mindre 
redaktionella ändringar i struktur och språk.  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2019-03-05 KS § 92 
Tjänsteskrivelse Vimmerby kommun 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
Protokollsutdrag 2019-01-23 BUN § 8 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

___________________ 
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§ 47 Dnr 2018/000396 109 

Motion om språkkrav inom äldreomsorgen innan 
anställning sker 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med den motivering som framgår av 
socialnämndens remissyttrande.  
 

Reservationer 
Sverigedemokraterna Anneli Jakobsson, Mats Hennestig, Jimmy Rödin, 
Kjell Jakobsson, Petra Anemyr och Emil Larsson reserverar sig mot beslutet. 
De skriver följande. ”Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommun-
fullmäktiges beslut att avslå motionen om språkkrav då vi anser att det är 
mycket viktigt att kunna behärska svenska i tal och skrift när man ska arbeta 
med människor och framförallt äldre personer. För att kunna ge en bra 
omsorg utan språkförbistring yrkar vi att man ska kunna uppvisa ett betyg, 
motsvarande betyg D på SFI. Kommunen anför i sitt yttrande att det är 
viktigare att bemanna platserna än att man ska kunna svenska vilket vi tycker 
är helt fel väg att gå.” 
 

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. 
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Motionen remitterades till socialnämnden, som nu har gett sitt remissvar. Av 
remissvaret framgår: 
 
"Socialnämnden föreslår 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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.”  
 

Förslag till beslut 
Anneli Jakobsson (SD), Kjell Jakobsson (SD) och Jimmy Rödin (SD) 
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. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. 
 
Yrkanden 
Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
Marie Nicholson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Peter Fjällgård (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Eva Berglund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Deltagande i debatten 
Helen Nilsson (S) 
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Lars Sandberg (C) 
Mats Hennestig (SD)  
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger, kommunstyrelsens förslag om 
att avslå motionen och Anneli Jakobssons (SD) 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 Anneli Jakobssons (SD) förslag röstar nej. 
Vinner Nej har fullmäktige beslutat i enlighet med Anneli Jakobssons (SD) 
förslag. 
Vinner Ja har fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen får resultatet 43 ja-röster och 6 nej-röster. 
Ordföranden finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2019-02-19 
Tjänsteskrivelse 2019-02-07 
Protokollsutdrag KSAU 2019-01-22 
Socialnämndens beslut 2018-12-13 
Tjänsteskrivelse Vimmerby kommun 2018-11-19 
Motion om språkkrav inom äldreomsorgen innan anställning sker 2018-08-27 
 
 
Beslutet skickas till 
Anneli Jakobsson 
Kjell Jakobsson 
Jimmy Rödin 
 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 18(23) 
Sammanträdesdatum 
2019-03-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 48 Dnr 2018/000548 109 

Motion om medborgarinflytande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen får ställas. 
Kommunfullmäktige skickar motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om medborgarinflytande. 
Hon skriver att Vimmerby kommun, för att höja sitt resultat i SCB:s 
medborgarundersökning "Nöjd-Inflytande-Index (NII)" kan införa en 
möjlighet för kommunmedborgare att lämna medborgarförslag digitalt, kallat 
e-petition. Anneli Jakobsson (SD) föreslår att kommunen inför e-petitioner 
som en naturlig del av Vimmerby kommuns demokratiska process, för att på 
detta sätt öka kommuninvånarnas påverkan och inflytande.  
 
 
Deltagande i debatten 
Anneli Jakobsson (SD)  

 

Beslutsunderlag 
Motion om medborgarinflytande 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 19(23) 
Sammanträdesdatum 
2019-03-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 49 Dnr 2019/000172 109 

Medborgarförslag för att förebygga psykisk ohälsa 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget får ställas. 
Kommunfullmäktige skickar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning.  
 

Sammanfattning 
Den som är folkbokförd i kommunen får enligt 8 kap 1 § kommunallagen 
väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag.  
 
Elisabeth Thorén har lämnat in ett medborgarförslag om att förebygga 
psykisk ohälsa. Hon skriver att självmordsantalen och psykisk ohälsa ökar. 
Elisabeth menar att kommunen för att förhindra onödigt lidande och 
självmord kan upprätta en hemsida med kontaktuppgifter till samtliga 
aktörer från kommun, landsting och frivilliga som arbetar med psykisk hälsa 
för våra kommunmedborgare. Personer med psykisk ohälsa och deras 
anhöriga får då möjlighet att hitta rätt hjälp i ett tidigt skede.  

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag för att förebygga psykisk ohälsa 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 20(23) 
Sammanträdesdatum 
2019-03-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50 Dnr 2019/000193  

Medborgarförslag om att Vimmerby döps till Lilla Vi 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget får ställas. 
Kommunfullmäktige skickar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning.  
 

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".  

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att Vimmerby döps till Lilla Vi.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 21(23) 
Sammanträdesdatum 
2019-03-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 51 Dnr 2019/000229 109 

Medborgarförslag om att skyndsamt kartlägga och 
åtgärda det bristande vägnätet samt tillhandahålla en 
fungerande underhållsplan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget får ställas. 
Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
handläggning och beslut.  
 

Sammanfattning 
Den som är folkbokförd i kommunen får enligt 8 kap 1 § kommunallagen 
väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag.  
 
Roger Sunesson har lämnat in ett medborgarförslag angående vägunderhållet 
i Vimmerby stad. Han skriver att "det är stora hål och gropar i stort sett i 
varenda väg inom stadsgränsen". Han menar att kommunen behöver rusta 
upp vägnätet innan turistsäsongen börjar.  
 
Roger Sunesson föreslår att "lämplig nämnd utser en arbetsgrupp som 
skyndsamt kartlägger och ser till att åtgärda det bristande vägnätet", samt 
"att lämplig nämnd tillhandahåller en fungerande underhållsplan för vägarna 
så att detta problem minimeras i framtiden". 
 
Kommunfullmäktige anser att förslaget ska få en förenklad hantering enligt 5 
kap 23 § kommunallagen. Det innebär att fullmäktige överlåter till styrelsen 
eller en annan nämnd att besluta i ärendet.  

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att skyndsamt kartlägga och åtgärda det bristande 
vägnätet samt tillhandahålla en fungerande underhållsplan 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 22(23) 
Sammanträdesdatum 
2019-03-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 23(23) 
Sammanträdesdatum 
2019-03-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 52 Dnr 2019/000242  

Motion om höjd habiliteringsersättning i Vimmerby 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen får ställas. 
Kommunfullmäktige skickar motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
 

Sammanfattning 
Jacob Kant (V) har lämnat in en motion om höjd habiliteringsersättning i 
Vimmerby kommun. 
 
Brukare med insatsen Daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) får habiliteringsersättning. Jacob 
Kant (V) menar att ersättningsnivån för brukare i Vimmerby kommun är lägre 
än för brukare i näraliggande eller jämförbara kommuner. Han skriver att 
kommunen har möjlighet att begära statsbidrag från Socialstyrelsen för att 
höja ersättningsnivån. Jacob påpekar att Vimmerby kommun år 2018 inte 
begärde allt statsbidrag som vi har möjlighet att få. Han vill nu att kommunen 
begär hela det möjliga beloppet på 532 284 kr i statsbidrag år 2019, för att 
därigenom höja habiliteringsersättningen för aktuella brukare.  
 
Jacob Kant (V) föreslår att Vimmerby kommun ska rekvirera det fulla 
statsbidraget från Socialstyrelsen och med detta höja habiliteringsersättningen 
till en så hög nivå som detta tillåter.  
 
Beslutsunderlag 
Motion om höjd habiliteringsersättning i Vimmerby kommun 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
___________________ 
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