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 § 1 Dnr 2020/000003 004 

Val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Johan Blomberg (M) och Pia Young (V) att jämte 

ordföranden justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 2 Dnr 2020/000004 101 

Meddelanden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Beslut 2020-01-08, 

dnr 201-10518-19 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Beslut 2020-01-08, 

dnr 201-10520-19 

Demokratiberedningens protokoll 2020-02-11 

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län, protokollsutdrag 2019-12-

04 § 34, "Budget och verksamhetsplan 2020" 

Verksamhetsplan med budget 2020, Kommunal hjälpmedelssamverkan i 

Kalmar län 

Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet, Kommunal 

hjälpmedelssamverkan i Kalmar län, med bilaga 1-3 

utredning utifrån PwC:s granskning av styrande dokument 

Kommunstyrelseförvaltningens utredning 2019-10-31 angående granskning 

av styrande dokument i Vimmerby kommun 

 

___________________ 
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§ 3 Dnr 2020/000006 101 

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunmedborgare Henrik Nestor är knuten till gruppen Extinction 

rebellion. Han har delat ut broschyren "När klimatkrisen kommer" till 

fullmäktiges ledamöter och ersättare i samband med att de kom till dagens 

sammanträde. Henrik Nestor ställer idag denna fråga till fullmäktiges 

förtroendevalda: Vad gör Vimmerby kommun för att minska utsläppen? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) svarar: Vi gör en hel del men 

behöver göra ännu mer. Vi tar fram en policy för hållbar utveckling, den är 

under beredning. Vi tittar på möjligheterna att utöka kommunorganisa-

tionens flotta av biogasbilar. Det finns nu förutsättningar för det, eftersom 

det nu finns en biogasmack i Vimmerby.  

 

___________________ 
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§ 4 Dnr 2020/000005 101 

Ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Helen Nilsson (S) ställer denna fråga till Ola Gustafsson (KD): Hon har sett 

hur svårt det är att komma in på biografen i Vimmerby om man sitter i 

rullstol. Hur långt har vi kommit i den frågan? 

 

Ola Gustafsson (KD) svarar: Han har också sett problemet med att få in en 

rullstol i biolokalen. Ur tillgänglighets- och säkerhetsperspektiv finns 

anledning att se över detta. Det pågår en utredning för att göra en mer 

tillgänglighetsanpassad bio. Lokalen är privat, men den vetter ut mot en 

kommunal trottoar. 

 

Eva Berglund (S) frågar Jacob Käll (C) vilken beredskap kommunen har för 

coronaviruset. Hon säger att kommunen arrangerar bussresor för 

skidsemester i norra Italien. Hur tar vi emot resenärerna när de kommer 

hem? 

 

Jacob Käll (C) svarar att det idag har varit länsberedning om hur vi hanterar 

Coronaviruset, men vi har inga åtgärder i dagsläget utan vi avvaktar och 

följer utvecklingen. Vi har inga åtgärder för dom som kommer tillbaka från 

Italien.  

 

___________________ 
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§ 5 Dnr 2019/000641 109 

Interpellation om att förbättra olikheter mellan barn 
angående munhälsan 

Sammanfattning 

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

nämndens ordförande Peter Karlsson (C): 

 

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

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

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

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

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

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

ett barnperspektiv och ett folkhälsoperspektiv. 

 

Min fråga blir då: Vad tänker du/ni göra för att förbättra olikheter ang. 

munhälsan mellan våra barn i kommunen, men också mellan de barn som 

bor i vår kommun och andra kommuner” 

 

Peter Karlsson (C) svarar: "Enligt Världshälsoorganisationen WHO är målet 

för EU-staterna att andelen kariesfria 6-åringar ska uppgå till 80 procent år 

2020.  

 

Forskningen visar att förskoleperioden är den mest kariesaktiva perioden i en 

människas liv. Det är viktigt att små barn man borstar tänderna. Ju tidigare 

man får rutin på tandborstning desto bättre tandhälsa uppnås.  

 

Det finns ett antal kommuner som har infört tandborstning på förskolor, 

många av dem på prov. Det innebär inte att personalen står och borstar alla 

barns tänder, utan barnen borstar själva under övervakning. Västervik har 

nyligen infört tandborstning på vissa förskolor på försök och ska snart 

utvärdera. Frågan om tandborstning på förskolan diskuteras i chefsgruppen 

där verksamhetschef för förskolan och rektorer träffas regelbundet. 

Chefsgruppen kommer att ta del av utvärderingen från Västervik för att få en 

klarare bild av vad de har uppmärksammat under försöksperioden. 
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Tandborstning i förskolan är ett sätt att försöka förbättra barnens munhälsa, 

det finns även andra metoder som chefsgruppen kommer att diskutera. Så i 

nuläget så arbetar förvaltningen med frågan, och kommer utifrån utvärdering 

från Västervik samt interna diskussioner att lägga fram förslag till hur 

förskolorna kan vara ett stöd i att förbättra barnens munhälsa och förebygga 

karies."  

 

Deltagande i debatten 

Helen Nilsson (S)  

 

Beslutsunderlag 

Svar från Peter Karlsson (C) på interpellation om munhälsa, inkom 2020-02-19 

Protokollsutdrag 2019-12-16 KF § 217 

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

KF 16/12 2020" 

 

___________________ 
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§ 6 Dnr 2020/000089 101 

Enkätundersökning om kommunala investeringar 

Sammanfattning 

Studerande Felix Grönqvist genomför, som en del av sin mastersuppsats vid 

Linköpings universitet, en enkätundersökning hos flera kommuner i 

regionen. Undersökningen består av fem frågor om kommunala investeringar 

och kommunalt åtagande. Enkäten besvaras anonymt, utan namn, ålder, kön 

eller partitillhörighet. Felix delar ut enkäten under sammanträdet.  

 

Efter det att enkätsvaren samlats in, berättar Felix att hälften av de 

närvarande ledamöterna fått frågorna utan uppgift om alternativkostnad, och 

hälften har fått frågorna med sådan uppgift. Felix kommer att analysera 

skillnader i svaren beroende på vilket underlag ledamöterna fått. 

 

Felix tror att Vimmerby kommun och dess medborgare kommer ha stor nytta 

av resultatet, som han planerar att presentera för fullmäktige efter sommaren.   

 

___________________ 
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§ 7 Dnr 2018/000421 027 

Utbildning i kommunens ekonomi  

Sammanfattning 

Ekonomichef Mattias Karlsson ger närvarande ledamöter och ersättare en 

grundutbildning i kommunal ekonomi. Utbildningen hör samman med de 

utbildningar som planerats i och med den nya mandatperioden, då flera nya 

förtroendevalda valdes in till fullmäktige. 

 

Utbildningen innehåller bland annat information om budgetering, 

balanskrav, ekonomisk hushållning och finansiella mål. Mattias informerar 

också om kommunens styrkort och det nationella utjämningssystemet.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunal ekonomi, Bilder för Vimmerby ekonomi KF den 2 mars 2020 

 

___________________ 
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§ 8 Dnr 2020/000052 010 

Styrdokument för Vimmerby kommuns 
krisberedskapsarbete  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar styrdokumentet för Vimmerby kommuns 

krisberedskapsarbete samtidigt som det gamla med beslut 2017-04-24 § 77 

upphör att gälla. 

 

Styrdokumentet för kommunens krisberedskapsarbete ska gälla hela 

kommunkoncernen. 

 

Sammanfattning 

Av räddningstjänstens tjänsteskrivelse framgår att Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

har tecknat en överenskommelse om kommunernas arbete med 

krisberedskap under perioden 2019-2022. Överenskommelsen kräver att 

kommunen har ett styrdokument med en övergripande strategisk inriktning 

för krisberedskapsarbetet.  

 

Kommunens räddningstjänst har tagit fram ett nytt styrdokument utifrån 

kraven.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-02-11 KS § 53 

Tjänsteskrivelse, Styrdokument för Vimmerby kommuns 

krisberedskapsarbete, 2020-01-14 

Styrdokument för Vimmerby Kommuns krisberedskapsarbete 2019-2022, 

version 1.0, 2020-01-14 

 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 

 

___________________ 
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§ 9 Dnr 2019/000532 010 

Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, 
uteservering mm 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ersätter nuvarande dokument med samma namn (Dnr 

2018/000150 Id 67023) med nya ”Riktlinjer och taxor för skyltning och 

affischering, uteservering, marknad, torghandel och försäljning, evenemang, 

andra markupplåtelser + Sommartorget”.  

 

Sammanfattning 

Av kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsavdelnings 

tjänsteskrivelse framgår att gatukontoret varje år mottar 55-100 ansökningar 

om tillstånd enligt ordningslagen från Polismyndigheten för yttrande. 

Ansökningarna avser bland annat evenemang, uteserveringar, försäljning, 

demonstrationer, korteger, politiska sammankomster och andra tillfälliga 

markupplåtelser. Utöver dessa hanteras även förfrågningar om bl.a. 

skyltning, affischering, marknadsdagar, torghandel och Sommartorget.  

 

Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram ett nytt förslag till 

styrdokument med riktlinjer och taxor. Avsikten är att generera ett tydligare 

och mer effektivt arbetsflöde.  

 

Avdelningen bedömer att styrdokumentet möjliggör förstärkt service och 

stärker förtroendekapitalet hos sakägare och andra aktörer. Därutöver gagnar 

styrdokumentet likabehandlingsprincipen.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-02-11 KS § 49 

Tjänsteskrivelse 2020-02-10, Id 69544 

Styrdokument: Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, 

uteservering, marknad, torghandel och försäljning, evenemang, andra 

markupplåtelser + Sommartorget 200210, Id 69790 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen inklusive kultur- och fritid 

Ekonomiavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

___________________ 
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§ 10 Dnr 2019/000639 049 

Riktlinjer för kravverksamheten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Riktlinjer för kravverksamheten.  

 

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har uppdaterat riktlinjerna för kravverksamheten. Den 

äldre versionen var daterad till december år 2013.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-01-07 § 19 

Tjänsteskrivelse 2019-12-05, Riktlinjer för kravverksamheten 

Riktlinjer för kravverksamheten, Id 69167 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Ledningsgruppen 

Kommunens revisorer 

Controllers 

 

___________________ 
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§ 11 Dnr 2019/000638 049 

Regler för kontanthantering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ersätter dokument med samma namn (Dnr 374/2009) 

med nya Regler för kontanthantering.  

 

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har uppdaterat reglerna för kontanthantering. Den äldre 

versionen var daterad till december år 2009.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-02-11 KS § 55 

Tjänsteskrivelse - regler för kontanthantering, 2019-12-05, Id 69166 

Regler för kontanthantering, Id 69165 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Ledningsgruppen 

Kommunens revisorer 

Controllers 

 

___________________ 
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§ 12 Dnr 2019/000620 104 

Utbetalning av partistöd år 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer utbetalning av partistöd för år 2020 till 463 

540 kr.  

 

Sammanfattning 

Partistöd betalas ut enligt gällande regler antagna av KF 2015-03-30 § 68.  

 

Ekonomiavdelningen föreslår att stödet till partierna ska ske enligt bifogad 

sammanställning.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-01-07 KS § 17 

Tjänsteskrivelse partistöd år 2020, 2019-11-27 

Bilaga fördelning partistöd 2020 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Partigrupperna 

 

___________________ 
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§ 13 Dnr 2019/000643 101 

Uppdrag som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden 
efter Tino Åberg (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Göran Gustafsson (KD) till ledamot i miljö- och 

byggnadsnämnden från och med 2020-03-02.  

 

Sammanfattning 

Tino Åberg (KD) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Kristdemokraterna nominerar Göran Gustafsson (KD) till ledamot i miljö- 

och byggnadsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Nominering av Göran Gustafsson (KD) som ledamot i miljö- och 

byggnadsnämnden 

Protokollsutdrag 2019-12-16 KF § 211 

Begäran om entledigande från Tino Åberg, 2019-12-11 

 

 

Beslutet skickas till 

Göran Gustafsson 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

___________________ 
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§ 14 Dnr 2019/000644 101 

Uppdrag som ledamot i socialnämnden efter Curt 
Tyrberg (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Lennart Falk (C) till ledamot i socialnämnden 

från och med 2020-03-02. 

 

Kommunfullmäktige utser Ulf Svensson (C) till ersättare i socialnämnden 

från och med 2020-03-02.  

 

Sammanfattning 

Curt Tyrberg (C) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

socialnämnden. 

 

Centerpartiet nominerar Lennart Falk (C) till ledamot i socialnämnden. 

Lennart hade uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

 

Centerpartiet nominerar Ulf Svensson (C) till ersättare i socialnämnden.  

 
Beslutsunderlag 

Nominering av Lennart Falk (C) som ledamot i socialnämnden 

Nominering av Ulf Svensson (C) som ersättare i socialnämnden 

Protokollsutdrag 2019-12-16 KF § 212 

Begäran om entledigande från Curt Tyrberg, 2019-12-11 

 

Beslutet skickas till 

Lennart Falk 

Ulf Svensson 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

Socialnämnden 

 

___________________ 
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§ 15 Dnr 2020/000138 101 

Uppdrag som ledamot i socialnämnden efter Ann-Sofi 
Henriksson (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Ann-Sofi Henriksson (KD) från uppdraget 

som ledamot i socialnämnden från och med 2020-03-02. 

 

Fullmäktige utser Anders Brunegård (KD) till ledamot i socialnämnden från 

och med 2020-03-02. 

 

Fullmäktige utser Ann-Sofi Henriksson (KD) till ersättare i socialnämnden 

från och med 2020-03-02. 

 

Sammanfattning 

Ann-Sofi Henriksson (KD) begär entledigande från sitt uppdrag som 

ledamot i socialnämnden. 

 

Kristdemokraterna nominerar Anders Brunegård (KD) till ledamot i 

socialnämnden. Anders hade uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

 

Kristdemokraterna nominerar Ann-Sofi Henriksson (KD) till ersättare i 

socialnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Nominering av Ann-Sofi Henriksson (KD) som ersättare i socialnämnden 

Nominering av Anders Brunegård (KD) som ledamot i socialnämnden 

Begäran från Ann-Sofi Henriksson (KD) om entledigande från uppdraget 

som ledamot i socialnämnden 

 

Beslutet skickas till 

Ann-Sofi Henriksson 

Anders Brunegård 
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HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

Socialnämnden 

 

___________________ 
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§ 16 Dnr 2020/000139 107 

Uppdrag som ledamot i styrelsen för Astrid Lindgrens 
Värld AB efter Jacob Käll (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Jacob Käll (C) från uppdraget som ledamot i 

styrelsen för Astrid Lindgrens Värld AB från och med 2020-03-02. 

 

Fullmäktige utser Bo Svensson (C) till ledamot i styrelsen för Astrid 

Lindgrens Värld AB från och med 2020-03-02.  

 

Sammanfattning 

Jacob Käll (C) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

styrelsen för Astrid Lindgrens Värld AB. 

 

Centerpartiet nominerar Bo Svensson (C) till ledamot i styrelsen för Astrid 

Lindgrens Värld AB.  

 

Beslutsunderlag 

Nominering av Bo Svensson (C) som ledamot i styrelsen för Astrid 

Lindgrens Värld AB 

Begäran från Jacob Käll (C) om entledigande från uppdraget som ledamot i 

styrelsen för Astrid Lindgrens Värld AB 

 

Beslutet skickas till 

Jacob Käll 

Bo Svensson 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

Astrid Lindgrens Värld AB 

 

___________________ 
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§ 17 Dnr 2019/000052 109 

Motion om gatunamn efter Vimmerbyprofiler 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Motivering 

Det är inte lämpligt att namnge gator eller platser efter levande personer, och 

det finns redan möjlighet för allmänheten att komma med förslag på namn.  

 

Reservationer 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Daniel Nestor (S) har lämnat in en motion om att Vimmerby kommun ser 

över regelverket och gör det möjligt att döpa gator efter nu levande personer, 

samt att kommunen gör det möjligt för allmänheten att nominera in 

namnförslag på nya gator där man sätter upp ett regelverk med vilka kriterier 

som krävs. Daniel Nestor (S) skriver att många Vimmerbybor är stolta över 

flera nu levande profiler, som även är förebilder för barn och ungdomar.  

 

Motionen remitterades till kommunstyrelseförvaltningens 

samhällsbyggnadsavdelning, som i enlighet med Lantmäteriverkets 

rådgivande organ Ortnamnsrådet bedömer att det är olämpligt att döpa gator 

eller platser efter levande personer. Avdelningen skriver vidare att en person 

under sin livstid kan vara involverad i skilda aktiviteter. Berömmelse kan 

vara kortvarig, därför bör man låta tiden hinna ge perspektiv på personens liv 

och gärning. Avdelningen menar också att allmänheten idag har möjlighet att 

lämna förslag på namn. Genom att sätta upp regler för vilka namn som kan 

föreslås riskerar man ge orsak till falska förväntningar på att förslaget ska 

realiseras.  
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Förslag till beslut 

Daniel Nestor (S) yrkar bifall till motionen. 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till ks förslag att avslå motionen. 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till motionen.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två yrkanden föreligger, Daniel Nestors (S) förslag 

om bifall till sin motion, och Ola Gustafssons (KD) förslag om bifall till 

kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

 

Hon ställer dem mot varandra, och finner att fullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs, och fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 

Den som bifaller Daniel Nestors (S) förslag röstar Nej. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen får resultatet 32 Ja-röster och 13 Nej-röster. 

Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-02-11 KS § 52 

Protokollsutdrag 2020-01-21 SBU § 8 

Tjänsteskrivelse - Motion om gatunamn efter Vimmerbyprofiler, Id 69116, 

2019-12-04 

Motion om gatunamn efter Vimmerby profiler, Id 64289.  

 

Beslutet skickas till 

Daniel Nestor 

 

___________________ 
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§ 18 Dnr 2019/000326 109 

Motion - Offentliga cykelpumpar (cykelpumpsstationer) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om offentliga cykelpumpar 

(cykelpumpsstationer) med hänvisning till den kommande cykelplanen.  

 

Reservationer 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om offentliga cykelpumpar 

(cykelpumpsstationer). Anneli Jakobsson (SD) skriver att cykeln är ett 

utmärkt transportmedel, och att främja cykling bidrar till en bättre miljö och 

hälsa. Hon anser att kommunen bör installera offentliga cykelpumpar som en 

extra service till cyklisterna. Anneli Jakobsson (SD) menar att det uppskattas 

även av familjer med barnvagn samt av rullstolsburna människor. 

Placeringen bör ske där det är mest lämpligt utifrån cykelflödet, tillgängliga 

ytor och tekniska möjligheter. 

 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår kommunfullmäktige att ge i uppdrag till 

berörd nämnd att ta fram en plan var det är mest lämpligt att placera ut 

cykelpumpar med tanke på tekniska möjligheter och tillgängliga ytor. 

 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår att cykelpumpar därefter installeras 

tillgängliga för allmänheten.  

 

Ärendet remitterades till kommunstyrelseförvaltningens 

samhällsbyggnadsavdelning, som i sin tjänsteskrivelse uttalar följande. 

Kommunens cykelnät är spretigt och inte sammanhängande, därför tar 

samhällsbyggnadsavdelningen nu fram en cykelplan. Avdelningen bedömer 

att frågan om offentliga cykelpumpar är en liten fråga i det stora hela, och att 

den bör få avvakta cykelplanen.  
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Förslag till beslut 

Jimmy Rödin yrkar bifall till motionen. 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 

motionen.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det föreligger två yrkanden, ett från Jimmy Rödin 

(SD) om att bifalla motionen, och ett från Ola Gustafsson (KD) om att bifalla 

kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

 

Hon ställer dem mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-01-07 KS § 21 

Protokollsutdrag 2019-11-26 SBU  § 111  

Tjänsteskrivelse - Motion om offentliga cykelpumpar (cykelpumpsstationer), 

Id 67919, 2019-09-23 

Motion om offentliga cykelpumpar (cykelpumpsstationer)  

 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson  

 

___________________ 
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§ 19 Dnr 2018/000473 109 

Medborgarförslag - Förbud mot demonstrationer 
utanför grundskolor 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om förbud mot 

demonstrationer utanför grundskolor i Vimmerby kommun. 

 

Medborgarförslaget med avseende på punkt två anses vara besvarat med 

hänvisning till det arbete som redan bedrivs inom Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Rebecka Fredriksson föreslår i sitt medborgarförslag att kommunfullmäktige 

beslutar om en lokal ordningsföreskrift som förbjuder alla demonstrationer 

utanför grundskolor i vår kommun. Hon skriver att en nazistisk organisation 

demonstrerade utanför en av vår kommuns grundskolor i september 2018. 

Rebecka Fredriksson föreslår också att fullmäktige allvarligt diskuterar hur 

vi ska arbeta framöver som kommun, på alla nivåer, för att motverka 

nazismen.  

 

Ärendet remitterades till kommunstyrelseförvaltningens 

utvecklingsavdelning och till samhällsbyggnadsavdelningens 

säkerhetssamordnare. Av utredningen framgår att förslaget är en 

grundlagsfråga (regeringsformen) som rör medborgarnas grundläggande fri- 

och rättigheter. Det har även anknytning till ordningslagen samt plan- och 

byggnadslagen. 

 

Utredarna gör följande bedömning: "Grundlagsstödet för, i vid mening, 

yttrandefriheten och mer specifikt för demonstrations-, mötes- och 

föreningsfriheten är mycket starkt i Sverige och bara i mycket prekära 

situationer kan dessa friheter begränsas.  

Utgångspunkten är alltså att rätten att demonstrera och ge uttryck för sina 

åsikter är grundlagsskyddad. Ansvaret för att se till att lagarna följs vilar i 

första hand på polisen vilket, i det här sammanhanget handlar om att bedöma 

och sedan bevilja/avslå ansökningar om tillstånd för offentliga 
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sammankomster på bland annat allmän plats. Därutöver har polisen i uppgift 

att se till att lagen följs i de fall då tillstånd att demonstrera har beviljats.  

En kommun får förvisso utfärda sina egna lokala ordningsföreskrifter – 'efter 

regeringens bemyndigande' – men detta får inte angå förhållanden som är 

reglerade i lag eller annan författning, som t ex regeringsformen. Polisen ska 

också inhämta kommunens synpunkter som ett led i bedömningen av en 

ansökan om demonstrationstillstånd. 

Det synes, mot bakgrund av ovan, inte finnas något utrymme för en kommun 

att, genom egna ordningsföreskrifter, eller på annat sätt begränsa de 

grundlagsskyddade fri- och rättigheterna." 

 

Utredarna hänvisar även till kommunens policy mot främlingsfientlighet och 

handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Med utgångspunkt från det 

arbete som utförs enligt de två styrdokumenten, anser utredarna att punkt 2 i 

förslaget är besvarat.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-01-07 KS § 23 

Tjänsteskrivelse - Svar på Medborgarförslag om förbud mot demonstrationer 

utanför grundskolor samt arbete mot nazism, Id 64613, 2019-12-11 

Medborgarförslag om lokal ordningsföreskrift som förbjuder alla 

demonstrationer utanför grundskolor i vår kommun och hur vi ska arbeta 

framöver för att motverka nazismen 

 

Beslutet skickas till 

Rebecka Fredrikson 

 

___________________ 
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§ 20 Dnr 2018/000492 109 

Medborgarförslag om övervakningskameror på platser 
där stora grupper folk vistas 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat med hänsyn till 

tidigare fullmäktigebeslut (2018-10-15, § 162) angående ett liknande förslag.  

 

Sammanfattning 

Kommunmedborgare Michael Hjorth anser att kommunens brottslighet är 

hög, och föreslår i sitt medborgarförslag att övervakningskameror sätts upp 

på platser där stora grupper folk vistas, även vid stora parkeringsplatser vid 

butiker och kommunala bostadsområden. 

 

Ärendet remitterades till kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnads-

avdelning, som i sin tjänsteskrivelse uttalar följande. Övervakningskameror 

kan ha en förebyggande effekt mot egendomsbrott och planerade brott, men 

har en mindre sådan effekt mot impulsiva brott, exempelvis våldsbrott. Den 

brottsförebyggande effekten ökar om den används på platser där 

brottsligheten är hög och koncentrerad, men i Vimmerby finns inga sådana 

platser.  

 

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att brottsligheten i Vimmerby är låg 

jämfört med riket.  

 

Avdelningen klargör också att de större butiksparkeringarna i Vimmerby inte 

finns på kommunal mark, de faller därför inte under kommunens ansvar. 

Inom bostadsområden är kameraövervakning en fråga för fastighetsägaren. I 

kommunala bostadsområden är det därför det kommunala bostadsbolaget 

Vimarhems ansvarsområde. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att medborgarförslaget anses 

besvarat.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-02-11 KS § 51  

Protokollsutdrag 2020-01-21 SBU § 9 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om övervakningskameror på platser där 

stora grupper folk vistas, Id 68824, 2019-11-18 

Medborgarförslag Angående förslaget om trygghetskameror i centrala 

Vimmerby, Id 63084, 2018-10-14 

 

Beslutet skickas till 

Michael Hjorth 

 

___________________ 
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§ 21 Dnr 2019/000139 109 

Medborgarförslag - Funderingar omkring trafikeländet i 
Vimmerby 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets punkt 1 och 2, med 

hänvisning till att det sker en revidering av projektet Rätt fart i staden. 

 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets punkt 3, med hänvisning 

till att det sker en dialog mellan polisen och kommunen på Trafiksäkerhets-

råden.  

 

Sammanfattning 

Ingegerd Grundén har lämnat in ett medborgarförslag, "Funderingar omkring 

trafikeländet i Vimmerby". Hon lämnar där tre förslag: 

 

1. Trafiken leds genom Lundgatan, huvudströmmen går runt staden i stället 

för genom staden. Så åtgärdas den tunga och snabba trafiken på t ex 

Prästgårdsgatan. 

 

2. Tätortskörningen begränsas till 40 km/h och skyltningen genomförs i 

enlighet med det. Trottoarkanterna hålls snöfria. 

 

3. Kommun och polis åtgärdar den buskörning som sker kvälls- och nattetid. 

Den utgör en svår störning och negativ miljöpåverkan.  

 

Medborgarförslaget remitterades till kommunstyrelseförvaltningens 

samhällsbyggnadsavdelning, som ger följande förslag: 

 

1. Åtgärden ligger som ett förslag i gestaltningsprogrammet Vackra 

Vimmerby. Det finns ingen tidsplan för genomförandet. Men förslaget avslås 

med hänvisning att det sker en revidering av projektet Rätt fart i staden.   

 

2. Förslaget avslås med hänvisning till att det sker en revidering av projektet 

Rätt fart i staden.   
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3. Förslaget avslås med hänvisning till att det kontinuerligt sker en dialog 

mellan polisen och kommunen på Trafiksäkerhetsråden.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-02-11 KS § 50 

Protokollsutdrag 2020-01-21 SBU § 10 

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag Funderingar omkring trafikeländet i 

Vimmerby, Id 68444, 2019-12-12 

Medborgarförslag Funderingar omkring trafikeländet i Vimmerby, Id 64660, 

2019-01-30.  

 

Beslutet skickas till 

Ingegerd Grundén 

 

___________________ 
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§ 22 Dnr 2020/000082 109 

Motion om digital signering av protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion att kommunen utreder 

möjligheterna till digital signering av protokoll i Vimmerby kommun. 

Åtgärden skulle ske som ett led i arbetet med att förenkla och effektivisera 

processen för protokollsjustering. Förenklingen består enligt Anneli 

Jakobsson (SD) i att tider inte behöver bestämmas för att fysiskt vara på 

plats vid justeringen. Hon menar att det också är en miljöförbättrande åtgärd 

genom att bilåkandet minskas.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om digital signering av protokoll, 2020-01-10 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 23 Dnr 2020/000127 109 

Motion om avskaffande av delade turer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till socialnämnden för beredning.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion att kommunen tar fram förslag 

på hur de delade turerna inom vård och omsorg kan avskaffas snarast. Hon 

skriver att åtgärden bör ske som ett led i kommunens ansträngningar för att 

vara en bra arbetsgivare.  

 

Delad tur innebär att man som personal har två, i tid åtskilda, arbetspass 

under samma dag.  

 

Anneli Jakobsson (SD) skriver att delade turer ofta leder till brist på tid för 

återhämtning och svårigheter att planera. Hon tror att arbetsmiljön, 

arbetsglädjen och trivseln skulle förbättras om förslaget genomfördes, 

samtidigt som sjuktalen skulle minska.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om avskaffande av delade turer, 2020-02-17 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 36(43) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr 2020/000128 109 

Motion om umgänge över generationsgränser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion om umgänge över generations-

gränser att pensionärer får äta gemensam lunch med skolelever. Åtgärden 

skulle minska äldres upplevelse av ensamhet. Dessutom har skoleleverna 

nytta av att umgås med äldre, menar Anneli Jakobsson (SD), och skriver att 

miljön i matsalen skulle förbättras genom mötesplatser över generations-

gränser. 

 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår att kommunen utreder möjligheten till 

gemensam lunch mellan elever och seniorer.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om umgänge över generationsgränser, 2020-02-17 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 37(43) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr 2020/000129 109 

Motion om slöjförbud på kommunala arbetsplatser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion att kommunen ser över hur man 

kan införa förbud mot att bära huvudduk som hijab, chador, niqab och burka 

samt andra religiösa symboler på kommunala arbetsplatser i Vimmerby 

kommun. 

 

Anneli Jakobsson (SD) skriver att EU-domstolen har beslutat att arbetsgivare 

har rätt att förbjuda anställda att bära religiösa, filosofiska och politiska 

symboler under arbetstid. Hon menar att slöjor innebär diskriminering, 

förtryck och utanförskap.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om slöjförbud på kommunala arbetsplatser, 2020-02-17 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 38(43) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Dnr 2020/000152 109 

Motion om minskat matsvinn på skolorna i Vimmerby 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion kommunen att ta fram en 

handlingsplan med åtgärder för att ytterligare minska matsvinnet i 

Vimmerby kommuns skolor. Hon menar att kommunen behöver minska 

matsvinnet med ytterligare 10 %, och få eleverna medvetna om hur mycket 

matsvinn det blir och hur det påverkar miljön. Anneli Jakobsson (SD) ger i 

son motion konkreta förslag på hur åtgärden kan genomföras.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om minskat matsvinn på skolorna i Vimmerby kommun, 2020-02-27 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 39(43) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr 2020/000078 109 

Medborgarförslag - Vimmerby kommun initierar arbete 
med bredband till samtliga kommuninnevånare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Sammanfattning 

Kommunmedborgare Christer Schultzén föreslår i sitt medborgarförslag att 

Vimmerby kommun initierar arbete med bredband till samtliga kommun-

innevånare. 

 

Christer Schultzén skriver att de kommersiella aktörerna IP-Only och Zitius 

inte har intresse för frågan. Han menar att bredband är en fråga om 

jämställdhet, då offentliga tjänster övergår till att bli digitala. Kommun-

invånare utan snabbt och stabilt bredband riskerar att utestängas från 

tjänsterna. Företagande på landsbygden förutsätter också sådant bredband, 

anser Christer Schultzén. 

 

Christer Schultzén tror att det nu är möjligt att äska statliga pengar för en 

bredbandsutbyggnad i kommunal regi.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag att Vimmerby kommun initierar arbete med bredband till 

samtliga kommuninvånare, 2020-01-23 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 40(43) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 2020/000153 109 

Medborgarförslag om att satsa mer på infrastruktur för 
cykel 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Sammanfattning 

Kommunmedborgare Annika Fundin föreslår i sitt medborgarförslag 

följande: 

1. Vimmerby kommun satsar mer på infrastruktur för cykel. 

2. Kommunen bygger någon form av cykelväg längs Drottninggatan, från 

utfarten av Prästgårdsgatan (förbi Hälsocentralen) fram till rondellen vid 

Västra Tullportsgatan. 

3. Kommunen bygger någon form av cykelväg längs Västra Tullportsgatan, 

från rondellen vid Coop ner till ICA där cykelvägen börjar igen. 

 

Annika Fundin motiverar sina förslag med att tillgängligheten måste bli 

bättre för dem som inte åker bil. Utrymmet för cyklister skulle utvidgas i och 

med förslagen, och cykelbanor skulle få hela sträckningar utan avbrott. 

Förslaget innebär cykelstråk utmed sträckor där många människor rör sig 

varje dag.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Annika Fundin, 2020-02-26 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 41(43) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr 2020/000159 109 

Motion om att inventera tomma fastigheter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Sammanfattning 

Jens af Ekenstam Stenman (V) och Lars Johansson (V) föreslår i sin motion 

om fastighetsinventering följande: 

 

1. Vimmerby kommun tar reda på vilka fastigheter som står tomma. 

2. Ett vykort eller motsvarande sänds till ägarna med frågor om man 

a) Kan tänka sig flytta dit själv, hyra ut eller sälja till andra? 

b) Om det på fastigheten finns lokaler som står onyttjade som kan vara 

lämpliga för företagande, kan man då tänka sig sälja eller hyra ut för det 

ändamålet? 

3. Inalles tre utskick görs med intervall för att bättre fånga upp intresset. 

4. Utskicken finansieras med medel från ”oförutsedda utgifter”, ca 60 000 

kronor borde räcka för såväl vykort som portoutlägg för tre utskick. 

 

Motionärerna motiverar förslagen med att de med all sannolikhet leder till att 

antalet kommuninvånare ökar, och därmed kommunens inkomster via 

utjämningssystemet.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om fastighetsinventering, 2020-03-01 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 42(43) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr 2020/000160 109 

Motion Guldkant - att heltid kan omfatta en förkortad 
arbetsvecka 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Sammanfattning 

Jens af Ekenstam Stenman (V) föreslår i sin motion "Guldkant - Vimmerby 

kommun som en attraktiv arbetsgivare" att kommunen erbjuder heltid, men 

att heltid med nödvändighet inte behöver omfatta 40 timmar utan en 

”Guldkant” skapas i form av något förkortad arbetsvecka. 

 

Jens af Ekenstam Stenman (V) skriver att en effekt av förändringsarbetet 

Heltidsresan blir att det emellanåt uppstår övertalighet i personal när 

scheman överlappar varandra. Men genom att kommunen erbjuder till 

exempel 37,5 timmars arbetsvecka kan den få mer nöjd personal, mer tid till 

återhämtning samt effekten att det blir enklare att rekrytera personal till 

kommunens äldreomsorg.  

 

Beslutsunderlag 

Motion Guldkant – Vimmerby kommun som en mer attraktiv arbetsgivare, 

2020-03-01 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 43(43) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr 2020/000161 109 

Motion Samlat schema - fyradagarsvecka för 
studenterna på gymnasieskolan i Vimmerby 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till barn- och 

utbildningsnämnden för beredning.  

 

Sammanfattning 

Jens av Ekenstam Stenman (V) föreslår i sin motion Samlat schema följande: 

- Kommunen utreder om det är möjligt att införa fyradagarsvecka på ett, 

flera eller samtliga program på gymnasieskolan i Vimmerby för studenterna. 

- Fyradagarsvecka införs för studenterna på de program där det är möjligt. 

 

Jens av Ekenstam Stenmans (V) förslag innebär att elevernas scheman 

komprimeras så att man avsätter en dag i veckan som ledig tid. Han 

motiverar förslaget med att dagen utan lektioner ger lärarkåren samtidig tid 

för planering, samverkan och möten, och de kan enklare planera in 

studiebesök och fortbildning.  

 

Därutöver, menar Jens av Ekenstam Stenmans (V), får studenterna mer 

sammanhängande tid för återhämtning, självstudier och egna aktiviteter. De 

studenter som behöver det kan ges mer stöd på plats, vilket lyfter betyg och 

meritpoäng. och fler elever lockas att välja Vimmerby som utbildningsort.  

 

Beslutsunderlag 

Motion Samlat schema, 2020-03-01 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 


