
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

  
 
Plats och tid Plenisalen, måndagen den 21 oktober 2019 kl 18:00 - 19:15 

 

Beslutande Se sida 2  

Övriga närvarande Jenny Andersson, kommunsekreterare 
Håkan Hermansson, ordförande Brottsofferjouren Vimmerby/Hultsfred/Västervik 
Roland Ilemark (S), kommunens revisor 

Protokolljusterare  

Justeringens plats och tid Vimmerby 2019-10-28  
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 148-172 

 Jenny Andersson  

 Ordförande 

  

 Leif Larsson  

Protokolljusterare 

  

 Jacob Käll    

Protokolljusterare 
 

 

 Lars Johansson   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-10-21 

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-29 Datum då anslaget tas ned 2019-11-20 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Jenny Andersson, kommunsekreterare  

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Tjänstgörande ersättare  Ordinarie ledamöter  Ersättare  

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

  Peter Karlsson (C) Dennis Lindström (C) 

Christoffer Cederstrand (C) Magnus Danlid (C) Christoffer Cederstrand (C) 

Krister Bergqvist (C) Anna Svensson (C) Rein Soovik (C) 

  Erik Paulsson (C) Birger Andersson (C) 

  Lisbeth Karlsson (C) Marita Lindström (C) 

  Marcus Jonmyren (C) Krister Bergqvist (C) 

Bertil Carlsson (C) Lars Sandberg (C)   

  Bo Svensson (C)   

  Jacob Käll (C)   

  Eva Svensson (C)   

Marita Lindström (C) Kent Skaate (C)   

  Curt Tyrberg (C)   

Kjell Alexandersson (M) Marie Nicholson (M) Hannah Gånge (M) 

  Tomas Peterson (M) Kjell Alexandersson (M) 

  Johan Blomberg (M) Sören Sjöholm (M) 

  Maria Lundmark (M)   

  Niklas Gustafsson (M)   

  Håkan Nyström (M)   

  Ola Gustafsson (KD) Hanna Weckfors (KD) 

  Tino Åberg (KD) Christina Sorsa (KD) 

  Nina Gustafsson (KD) Clara Castelblanco fr § 153 (KD) 

  Torbjörn Sandberg fr § 152 (KD)   

  Daniel Nestor (S) Anders Enqvist (S) 

  Helen Nilsson (S) Maria Wisberg (S) 

  Eva Berglund (S) Erik Bouvin (S) 

  Peter Högberg (S) Maria Modig (S) 

  Lis-Astrid Andersson (S) Mustafa Badran (S) 

  Kenneth Björklund (S) Malin Elvingsson (S) 

  Cissi Hammar (S) Håkan Korán (S) 

  Pernilla Eriksson (S)   

Maria Modig (S) Mats Genfors (S)   

  Emily Palenzuela (S)   

  Stig Jaensson (S)   

  Ann-Marie Blomgren (S)   

  Lars Johansson (V) Peter Lingeteg (V) 

Peter Lingeteg (V) Peter Fjällgård (V) Sandra Sjöblom (V) 

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

  Johanna Cederstrand (V)   

Jens af Ekenstam Stenman (V) Jacob Kant (V)   

  Anneli Jakobsson (SD) Mats Hennestig (SD) 

  Petra Anemyr (SD) Roger Liljegren (SD) 

  Jimmy Rödin (SD) Fredrik Jakobsson (SD) 

Mats Hennestig (SD) Emil Larsson (SD)   

  Kjell Jakobsson (SD)   

  Peter Bengtsson (SD)   

  Presidium    

  Lennart Nygren, 2:e vice ordf (S) Kommunsekr Jenny Andersson 

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

  Leif Larsson, ordförande (C)   



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Innehållsförteckning 

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

§ 149 Dnr 2019/000018 101 6 
Meddelanden 2019 till Kommunfullmäktige ......................................................... 6 

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

§ 151 Dnr 2019/000533 009 9 
Information från Brottsofferjouren i Vimmerby, Hultsfred och 
Västerviks kommuner .......................................................................................... 9 

§ 152 Dnr 2019/000156 101 11 
Nämndernas återredovisning till fullmäktige 2019 ............................................. 11 

§ 153 Dnr 2019/000217 109 14 
Motioner som inte avgjorts år 2019 ................................................................... 14 

§ 154 Dnr 2019/000216 109 15 
Medborgarförslag som inte avgjorts år 2019 ..................................................... 15 

§ 155 Dnr 2019/000025 101 16 
Information från revisorerna till fullmäktige 2019 ............................................... 16 

§ 156 Dnr 2019/000505 043 17 
Delårsbokslut per 2019-08-31 ........................................................................... 17 

§ 157 Dnr 2019/000488 006 19 
Möteskalender år 2020 ..................................................................................... 19 

§ 158 Dnr 2019/000546 101 20 
Entledigande av kommunstyrelsens ordförande Ingela Nilsson 
Nachtweij (C) .................................................................................................... 20 

§ 159 Dnr 2019/000562 111 22 
Avsägelse av uppdrag från Hanna Stefansson (V)  avs ersättare i 
miljö- och byggnadsnämnden ........................................................................... 22 

§ 160 Dnr 2012/000326 140 23 
Taxa på tomter på Krönsmon och Ceos ............................................................ 23 

§ 161 Dnr 2019/000482 009 25 
Reglemente för Överförmyndare i Samverkan ÖVIS från och med 
2020-01-01 ....................................................................................................... 25 

§ 162 Dnr 2019/000251 26 
Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet ITSAM ........................ 26 

§ 163 Dnr 2019/000489 106 27 
Fördelning av grundanslag för Kommunalförbundet ITSAM .............................. 27 

§ 164 Dnr 2018/000287 109 29 
Motion - Mindre barngrupper och fler förskoleenheter ....................................... 29 

§ 165 Dnr 2017/000194 109 31 
Motion - Landsbygdsutveckling i strandnära läge .............................................. 31 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 4(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 166 Dnr 2018/000237 109 33 
Motion om kajor - en sanitär olägenhet ............................................................. 33 

§ 167 Dnr 2018/000634 109 35 
Medborgarförslag om Klimatstrategi för Vimmerby kommun ............................. 35 

§ 168 Dnr 2018/000455 109 37 
Medborgarförslag - om att göra en plantering i slänten nedanför 
kyrkan ............................................................................................................... 37 

§ 169 Dnr 2019/000172 109 38 
Medborgarförslag för att förebygga psykisk ohälsa ........................................... 38 

§ 170 Dnr 2019/000554 109 40 
Motion om bättre skyltning av kanotleden i Storebro ......................................... 40 

§ 171 Dnr 2019/000563 109 41 
Motion om minskat matsvinn i skolan ................................................................ 41 

§ 172 Dnr 2019/000550 109 43 
Medborgarförslag - Inför ett skönhetsråd i Vimmerby ........................................ 43 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 5(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 § 148 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Jacob Käll (C) och Lars Johansson (V) att jämte 

ordföranden justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 149 Dnr 2019/000018 101 

Meddelanden 2019 till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 

PwC:s Revisionsrapport Granskning av styrande dokument Vimmerby 

kommun September 2019 

Kommunens revisorer, Granskning av styrande dokument, 2019-09-18 

Rapportering av förekomsten av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

kvartal 3 2019 till kommunfullmäktige, 2019-10-15 

 

___________________ 
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§ 150 Dnr 2019/000022 101 

Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger ledamöternas frågestund till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

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

ordförande Niklas Gustafsson (M): "För ett år sedan, i september bifölls vår 

motion om övervakningskameror. Hur går det med detta? När blir det 

övervakningskameror?" 

 

Niklas Gustafsson (M) svarar: Motionen blev bifallen, och efter det har 

kommunen och polisen gemensamt hanterat frågan. De har då kommit fram 

till att det inte finns något behov av övervakningskameror. 

 

Lars Johansson (V) ställer denna fråga till kommunstyrelsens 1:e vice 

ordförande Niklas Gustafsson: "Senare under dagens möte ska vi fatta beslut 

om mötesschema för 2020. I handlingarna till det ärendet framgår att planen 

är att fler ärenden i framtiden ska hanteras i utskotten under KS, utan att 

lyftas vare sig till KS eller KF.  

Det är positivt om ärendehanteringen i kommunen kan bli mer effektiv, men 

vi i Vänsterpartiet ser även en risk med att fler och fler av de kommunala 

besluten fattas av ett fåtal politiker. Vardera av de tre utskotten under KS 

består endast av 3 personer. 

Idag, snart ett år efter att de infördes, saknas fortfarande arbetsordning eller 

annan form av beskrivning av utskottens mandat och funktion. Däremot har 

ett årsarvode för ordförande och vice ordförande i utskotten införts, till en 

kostnad på över 700 000kr årligen.  

Med bakgrund i detta frågar jag: 

1. när kommer en arbetsordning för samhällsbyggnadsutskottet 

och kultur- och fritidsutskottet att finnas klar? 

2. kommer beslut om delegering till utskotten, och vilka typ av 

frågor de har rätt att besluta om, komma upp för diskussion och beslut i 

KF?" 
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Niklas Gustafsson (M) svarar: "Det är en berättigad fråga. Det är en 

avvägning mellan att effektivisera processen och att ge inflytande till de 

politiska partierna. Vi tar med oss den frågan i det fortsatta arbetet med 

delegeringsordningen."  

Svar på fråga 1: "Vi tar med den frågan till administrativa avdelningens 

utvecklingsdag nu på onsdag den 23 oktober. Syftet med den dagen är att 

prioritera avdelningens olika arbetsuppgifter, och utifrån resultatet författa 

en verksamhetsplan för avdelningen."  

Svar på fråga 2: "Så är inte planen; det är kommunstyrelsen som beslutar om 

delegeringsordningen, så det beslutet kommer att tas där. Fullmäktige styr 

kommunstyrelsens arbete via kommunstyrelsens reglemente, och där finns 

inte uppgift om på vilken nivå olika beslut ska tas."  

 

Beslutsunderlag 

Fråga till 1:e vice ordförande Niklas Gustafsson, 2019-10-16 

Ledamotsfråga till kommunstyrelsens 1e vice ordförande Niklas Gustafsson, 

KF 2019-10-21 

 

___________________ 
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§ 151 Dnr 2019/000533 009 

Information från Brottsofferjouren i Vimmerby, 
Hultsfred och Västerviks kommuner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen från Brottsofferjouren i 

Vimmerby, Hultsfred och Västervik till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Ordförande Håkan Hermansson informerar om verksamheten inom 

Brottsofferjouren Vimmerby/Hultsfred/Västervik. Han berättar bland annat 

följande. 

 

Ett brottsoffer är en person som på något sätt har drabbats av brott. Indirekta 

brottsoffer är anhöriga till gärningsman och brottsoffer med flera. 

  

Polisen förmedlar kontaktuppgifter till Brottsofferjouren (BoJ). BoJ 

informerar brottsoffret om vilka aktörer som kan ge stöd, hjälp och vård. 

  

BoJ är politiskt och religiöst obunden. Det finns cirka 70 föreningar i landet.  

  

En stödperson är ideellt arbetande. Personen lyssnar samt informerar om 

rättigheter, slussar vidare till bland annat psykolog och sjukvård. 

Stödpersonen tar eventuellt kontakt med myndigheter och försäkringsbolag, 

men brottsoffret har ett stort egenansvar. 

 

En vittnesstödjare är också ideellt arbetande. Hen stöttar och hjälper vittnen 

och målsäganden i tingsrätten. Det gäller även den tilltalade och dess 

anhöriga om behov finns av det.  

 

En samordnartjänst finns på 50% inom BoJ. Samordnaren har kontakt med 

polisen, fördelar uppdrag och sköter administrationen för föreningen.  
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Beslutsunderlag 

Power Point-presentation: Brottsofferjouren Vimmerby-Hultsfred-Västervik 

Brottsofferjouren Vimmerby/Hultsfred/Västervik Verksamhetsberättelse 

2018 

 

___________________ 
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§ 152 Dnr 2019/000156 101 

Nämndernas återredovisning till fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger kommunstyrelseförvaltningens 

utvecklingsavdelnings samt socialnämndens återredovisningar till 

handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Ola Gustafsson (KD), ordförande i kultur- och fritidsutskottet, informerar 

om kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsavdelnings verksamhet. Han 

redovisar först verkställandet av uppdrag till avdelningen. Ola övergår sedan 

till redovisning utifrån kommunens styrkort: 

 

Perspektiv – Ekonomi  

Utvecklingsavdelningens målsättning är att ha en budget i balans avseende 

2019. De bedömer att de kommer att nå målet för 2019. 

 

Perspektiv – Verksamhet/medarbetare 

Målsättningen är att effektivisera vissa arbetsuppgifter genom mindre 

administration och ökad digitalisering. Arbetet med 

effektivisering/digitalisering är pågående. 

 

Perspektiv – Brukare/invånare 

Utvecklingsavdelningen besöker företagare i kommunen, med målsättningen 

att fortlöpande förbättra våra resultat i Svenskt Näringslivsranking (SNR) 

vad gäller företagsklimat. De har en pågående process och mätningar sker en 

gång per år. 

 

Perspektiv – Utveckling 

Riktad marknadsföring av Krönsmon inleds, med målsättningen att 25 % av 

ytan på Krönsmon blir såld under 2020 – under förutsättning att infartsvägen 

från rv 23/34 färdigställs. Arbetet pågår. 
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Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande i socialnämnden, redogör för 

socialnämndens verksamhet: 

 

Perspektiv – Ekonomi 

Aktuella ärenden och åtgärder:  

Delårsbokslut efter åtta månader visar mot underskott mot budget med 9,827 

mnkr. 

Budgetuppföljning efter åtta månader 2019 med bokslutsprognos visar mot 

underskott med 15,304 mnkr.  

Målsättningen  En ekonomi i balans är inte uppfyllt 

Socialnämnden aviserar till kommunfullmäktige att budgetramen för 2020 

inte täcker de behov och krav som finns enligt lagstiftning som finns inom 

nämndens ansvarsområde och att det finns en stor risk att det leder till ett 

underskott i bokslutet för 2020.  

De största underskotten finns för placeringar av barn och missbrukare, 

externplacering LSS, personlig assistans LSS, nattbemanning LSS, 

personalkostnader för hälso- och sjukvård samt bemanningsföretag.  

Det sker ett löpande arbete med effektiviseringar och bemanningsplanering 

som gör att kostnadsläget är under kontroll.  

 

Perspektiv – Verksamhet/medarbetare 

Socialförvaltningen arbetar för att införa en organisation där det är möjligt 

att arbeta heltid, där alla deltids-arbetande erbjuds heltid och där alla 

nyanställningar är heltidstjänster.  

Målsättningen att verksamheten ska ha medarbetare med god kompetens att 

utföra sitt uppdrag är närapå uppfyllt. 

 

Perspektiv – Brukare/invånare 

Målsättningen att brukare ska vara delaktiga i utförandet av de insatser som 

ges beräknas vara uppfyllt vid årets slut. 

 

Perspektiv – Utveckling 

Om – och tillbyggnad vård- och omsorgsboendet Vidala 

Omstrukturering från slutenvård till mer nära vård - ”sjukhussängen flyttar ut  

till det egna hemmet”.  

Byggnation ny gruppbostad enligt LSS på fastigheten Pistolsmeden. 

Digitalisering 

Utvecklingsarbete har startat med bl.a. självmordsförebyggande arbete.  

Framgångsrikt arbete med våld i nära relation 

Motverka hedersrelaterat våld 
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Målsättningen att invånare och brukare ska ges möjlighet till trygghet och 

självständighet genom att det finns verksamhet som motsvarar behov är inte 

fullt ut uppfyllt.  

 

Deltagande i debatten 

Eva Berglund (C)  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens återredovisning 2019-10-21 

Utvecklingsavdelningens återredovisning 2019-10-21 

 

___________________ 
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§ 153 Dnr 2019/000217 109 

Motioner som inte avgjorts år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner sammanställningen av motioner som inte 

avgjorts per 2019-09-16.  

 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej slutförda motioner 

redovisas för fullmäktige i april och oktober. Kommunstyrelseförvaltningen 

har tagit fram en sammanställning av motioner som inte avgjorts per  

2019-09-16.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-08 KS § 294 

Tjänsteskrivelse - Motioner som inte avgjorts per 2019-09-16 

Motioner som inte avgjorts per 2019-09-16  

 

___________________ 
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§ 154 Dnr 2019/000216 109 

Medborgarförslag som inte avgjorts år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner sammanställningen av medborgarförslag 

som inte avgjorts per 2019-09-16.  

 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej avgjorda medborgarförslag 

redovisas för fullmäktige i april och oktober. Kommunstyrelseförvaltningen 

har tagit fram en sammanställning av medborgarförslag som inte avgjorts per 

2019-09-16. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-08 KS § 295 

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag som inte avgjorts per 2019-09-16 

Medborgarförslag som inte avgjorts per 2019-09-16 

 

___________________ 
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§ 155 Dnr 2019/000025 101 

Information från revisorerna till fullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger revisorernas information till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Kommunens revisor Roland Ilemark (S) föredrar vad som framkommit i 

samband med att PwC, på uppdrag av kommunens revisorer, granskat 

styrande dokument i Vimmerby kommun. 

 

Kommunens revisorer instämmer till fullo i PwC:s bedömning. De anser att 

kommunstyrelsen inte helt säkerställer att upprättade styrdokument är 

aktuella och att de implementeras i verksamheterna. Revisorerna 

rekommenderar att det pågående arbetet med att gå igenom kommunstyrelse-

förvaltningens styrdokument fullföljs. De rekommenderar även att en rutin 

utarbetas som säkerställer att dokument som är i behov av revidering 

identifieras, och att kommunstyrelsen regelbundet följer upp om beslutade 

styrdokument har implementerats. Rutinen bör även omfatta en påminnelse 

till nämnderna att vidta samma åtgärd. Revisorerna önskar svar senast den 31 

december 2019 från kommunstyrelsen på vilka åtgärder de ska vidta med 

anledning av rapporten.  

 

___________________ 
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§ 156 Dnr 2019/000505 043 

Delårsbokslut per 2019-08-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsbokslut per 2019-08-31.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har tagit fram ett 

delårsbokslut för Vimmerby kommunkoncern per 2019-08-31. Övergripande 

mål följs upp och väsentliga händelser beskrivs. 

 

Av tjänsteskrivelsen framgår att resultatet 2019-08-31 för kommunen blev 

+33,5 mnkr och för kommunkoncernen +44,8 mnkr. Nämndernas utfall 

jämfört med budgeten blev +12,7 mnkr.  

 

Av skrivelsen framgår vidare att prognosen per 2019-12-31 visar ett resultat 

på +8,4 mnkr för Vimmerby kommun. Jämfört med budget är detta en 

negativ avvikelse på 10,8 mnkr. Till årsskiftet beräknas nettoinvesteringarna 

uppgå till 80,3 mnkr. I förhållande till 2019 års investeringsbudget på 80,0 

mnkr är detta en ökning med 0,3 mnkr. 

 

KPMG bedömer i sin revisionsrapport att delårsrapporten följer Rådet för 

Kommunal Redovisning, rekommendation 17, angående delårsrapporter.  

 

KPMG bedömer vidare att de tre finansiella målen inte kommer att uppnås 

för år 2019: 

- Resultatet i relation till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 

prognosticeras till 8,4 mnkr där målet är 19,2 mnkr. 

- 100 % självfinansiering av investeringar uppnås inte då årets investeringar 

är 80 mnkr.  

- Att amortera på låneskulden motsvarande effekten på skattehöjning uppnås 

inte. 
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Kommunens revisorer gör följande bedömning: 

- Delårsrapporten uppfyller i allt väsentligt kraven enligt den kommunala 

bokförings- och redovisningslagen. 

- Balanskravet beräknas uppnås vid årets slut. 

- Inget av de tre finansiella målen beräknas uppnås vid årets slut. 

- Huvuddelen av verksamhetsmålen kommer inte att uppfyllas eller mätas till 

årsskiftet.  

 

Deltagande i debatten 

Helen Nilsson (S)  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-08 KS § 279 

Delårsrapport 2019-08-31 för Vimmerby kommun - Tjänsteskrivelse 2019-10-02 

Protokollsutdrag 2019-09-25 BUN § 136 

Protokollsutdrag 2019-09-19 SOC § 94 

Delårsrapport Vimmerby kommun 2019-08-31 

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31, KPMG AB 2019-10-11 

Granskning av delårsrapporten, kommunens revisorer 2019-10-11 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019-08-31, kommunens revisorer 

2019-10-11 

 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 157 Dnr 2019/000488 006 

Möteskalender år 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer möteskalender för kommunfullmäktige och 

dess presidium för år 2020.  

 

Sammanfattning 

Administrativa avdelningen har tagit fram ett förslag till möteskalender för 

2020. Förslaget innehåller sammanträdestider för alla nämnder och utskott 

samt beredningar. Kommunfullmäktige har att ta ställning till tiderna för sina 

egna sammanträden samt presidiets. 

 

Av tjänsteskrivelsen framgår att antalet kommunfullmäktigemöten under 

våren föreslås minskas från sex till fem. Bedömningen är att detta sänker 

arvodeskostnaderna utan att medföra någon avsevärd tidsutdräkt mellan 

sammanträdena. Dessutom frigörs tid genom minskad nämndsadministra-

tion.  

 

Deltagande i debatten 

Anneli Jakobsson (SD) 

Niklas Gustafsson (M)  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-08 KS § 302 

Tjänsteskrivelse 2019-09-17, Möteskalender 2020 

Möteskalender 2020, Id 67879 

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 20(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 158 Dnr 2019/000546 101 

Entledigande av kommunstyrelsens ordförande Ingela 
Nilsson Nachtweij (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Ingela Nilsson Nachtweij (C) från följande 

uppdrag per 2020-01-09. 

- Ledamot och ordförande i kommunstyrelsen 

- Ledamot och ordförande i Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

- Ledamot i Kommunalförbundet ITSAM:s direktion 

- Ledamot i styrelsen för Kommunförbundet Kalmar län 

 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till valberedningen för beredning.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) begär i skrivelse 2019-10-21 entledigande från 

följande uppdrag per 2020-01-09: 

- Ledamot och ordförande i kommunstyrelsen 

- Ledamot och ordförande i Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

- Ledamot i Kommunalförbundet ITSAM:s direktion 

- Ledamot i styrelsen för Kommunförbundet Kalmar län 

 

Deltagande i debatten 

Erik Paulsson (C)  

 

Beslutsunderlag 

Begäran 2019-10-21 från Ingela Nilsson Nachtweij (C) om entledigande 

 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij 

Administrativa avdelningen 

HR-avdelningen 

Valberedningen 
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Kommunstyrelsen 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

Kommunalförbundet ITSAM 

Kommunförbundet Kalmar län 

 

___________________ 
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§ 159 Dnr 2019/000562 111 

Avsägelse av uppdrag från Hanna Stefansson (V)  avs 
ersättare i miljö- och byggnadsnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Hanna Stefansson (V) från uppdraget som 

ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till valberedningen för beredning.  

 

Sammanfattning 

Hanna Stefansson (V) avsäger sig i skrivelse 2019-10-21 sitt uppdrag som 

ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2019-10-21 från Hanna Stefansson (V) från uppdrag som ersättare 

i miljö- och byggnadsnämnden 

 

Beslutet skickas till 

Hanna Stefansson 

Administrativa avdelningen 

HR-avdelningen 

Valberedningen 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

___________________ 
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§ 160 Dnr 2012/000326 140 

Taxa på tomter på Krönsmon och Ceos 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige sänker taxan för tomtpris på industriområde Krönsmon 

till 130 kr per kvm. 

 

Sänkningen gäller till och med 2020-12-31.  

 

Sammanfattning 

Av kommunstyrelsens beslut 2019-10-08 § 290 framgår:  

 

"Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade i början av 2018 att tillfälligt sätta ned 

tomttaxan för Krönsmon till 130 kr per kvadratmeter. Sänkningen gällde till 

och med 2018-12-31. 

 

Aktuell situation 

Då den planerade infarten till Krönsmon försenats uteblev effekten av 

tidigare nedsänkning av taxan. Den planerade infarten är nu på gång under 

2020 varvid frågan om sänkt taxa återigen blivit aktuell. Nuvarande taxa är 

175 kr per kvm. 

 

Bedömning 

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att en sänkning av taxan för 

tomtpris vore fördelaktig för att få igång etablering vid området. 

  

Sänkningen gäller till och med 2020-12-31. Vid årets slut ska en utvärdering 

göras för att avgöra om sänkningen ska förlängas eller återgå till nuvarande 

pris på 175 kr per kvm.  

 

Finansiering 

En sänkning på 45 kronor till 130 kronor innebär en värdeförändring på 

drygt 8 mnkr som kommunen redan har skrivit av."  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-08 KS § 290 

Protokollsutdrag 2019-10-01 SBU § 89 

Tjänsteskrivelse 2019-09-06, Sänkt taxa för tomtpris vid Krönsmon 

 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 161 Dnr 2019/000482 009 

Reglemente för Överförmyndare i Samverkan ÖVIS från 
och med 2020-01-01 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar Reglemente för Överförmyndare i Samverkan att 

gälla från och med 2020-01-01.  

 

Sammanfattning 

Överförmyndaren i kommunerna Vimmerby, Åtvidaberg, Kinda och Ydre 

samverkar genom avtal, på det sättet att Vimmerby kommun utför 

överförmyndarverksamheten för alla fyra kommuner. Verksamheten heter 

Överförmyndare i Samverkan (ÖVIS). 

 

Kommunstyrelseförvaltningen i Vimmerby kommun har nu tagit fram ett 

förslag till nytt reglemente för ÖVIS. Det nya förslaget innehåller utökat 

uppdrag angående bland annat långsiktig planering och strategisk utveckling 

av verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-08 KS § 291 

Tjänsteskrivelse 2019-09-12, Reglemente för Överförmyndare i Samverkan  

från och med 2020-01-01 

Reglemente för Överförmyndare I samverkan, Id 67790 

 

 

Beslutet skickas till 

Överförmyndare i Samverkan 

 

___________________ 
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§ 162 Dnr 2019/000251  

Revidering av förbundsordning för Kommunal-
förbundet ITSAM 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar den föreslagna ändringen av förbundsordningen 

för Kommunalförbundet ITSAM.  

 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet ITSAM har tagit fram ett förslag till ändring av 

förbundsordningen. 

 

Av ITSAM:s protokollsutdrag 2019-02-26, § 7, framgår: "Nuvarande 

förbundsordning innehåller inte information om kommunchefsberedningens 

beredande organ till direktionen. För att kommunchefsberedningen ska bli ett 

beredande organ underställt direktionen rent formellt bör därmed ett tillägg 

göras i förbundsordningen." "Nuvarande förbundsordning är inte 

harmoniserad med nuvarande kommunallag och därför finns även förslag på 

revideringar för att kommunalförbundets förbundsordning ska harmonisera 

med gällande lagstiftning."  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-08 KS § 293 

Protokollsutdrag 2019-02-26 ITSAM § 7 

Förbundsordning Kommunalförbundet ITSAM, Id 65515 

E-postmeddelande från Ledningssekreterare Joakim Karlsson den 1 april 

2019 11:09 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet ITSAM 

Kommundirektör 

 

___________________ 
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§ 163 Dnr 2019/000489 106 

Fördelning av grundanslag för Kommunalförbundet 
ITSAM 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner reviderat förslag och tillstyrker att 

fördelningsprincipen för grundanslag utifrån befolkningsunderlag ska börja 

gälla från halvårsskiftet 2019.  

 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet ITSAM har tagit fram ett förslag till ändring i ITSAM-

avtalet. 

 

Av ITSAM:s protokollsutdrag 2019-04-30, § 18, framgår: "En enig direktion 

beslutade 2019-02-26 § 9 att besluta att uppdra till förbundsdirektören att 

revidera nuvarande fördelningsprincip som anges i ITSAM-avtalet punkt 5.1. 

Samma eniga direktion gav även i uppdrag att revideringen ska innehålla en 

fördelning av grundersättning per medlemskommun baserad på 

befolkningsmängd. Ändringen ska börja gälla från halvårsskiftet 2019." 

 

ITSAM:s direktion beslutade att "anta ändring av Itsam-avtalet punkt 5.1 

avseende fördelning av grundanslag enligt bifogad bilaga samt föreslå 

medlemskommunerna att göra detsamma." Direktionen beslutade även att 

"fördelningen av grundersättning per medlemskommun ska utgå från 

befolkningsmängd", och att "fördelningsprincipen ska börja gälla från 

halvårsskiftet 2019."  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-08 KS § 292 

Protokollsutdrag 2019-04-30 § ITSAM § 18 

ITSAM-avtalet, Id 67897 
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Beslutet skickas till 
Kommunalförbundet ITSAM 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 164 Dnr 2018/000287 109 

Motion - Mindre barngrupper och fler förskoleenheter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige anser motionens förslag att ta fram aktuell statistik 

för hur stora barngrupperna är för olika åldersgrupper i kommunen besvarad. 

2. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag att ta fram underlag för 

hur man i etapper ska kunna uppnå Skolverkets rekommendationer med sex 

till tolv barn i grupper för barn mellan ett och tre år. 

3. Kommunfullmäktige anser motionens förslag att avbryta planeringen för 

en tredje förskola i VOK-skogen och istället planera för fler mindre 

förskolor besvarad.  

 

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD, Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson (KD) 

har lämnat in en motion angående barngruppernas storlek i kommunens 

förskolor. De befarar att storleken ligger över Skolverkets 

rekommendationer för de minsta barnen, och menar att stora barngrupper 

riskerar få negativa konsekvenser för både barn och personal. 

 

Motionärerna föreslår att kommunen tar fram aktuell statistik för hur stora 

barngrupperna är för olika åldersgrupper i kommunen, att man tar fram 

underlag för hur man i etapper ska kunna uppnå Skolverkets 

rekommendationer med sex till tolv barn i grupper för barn mellan ett och tre 

år, samt att planeringen för en tredje förskola i VOK-skogen avbryts och att 

man istället planerar för fler mindre förskolor.  

 

Ärendet remitterades till barn- och utbildningsnämnden, som lämnat detta 

yttrande:  

"1. Den statistik som efterfrågas finns inte fördelad på olika åldersgrupper. I 

Vimmerby kommun finns flera varianter på hur barnen på förskolan delas 

upp i grupper, och att ta fram generell statistik är därför inte görlig. 

1 a. Barn- och utbildningsnämnden får vid dagens sammanträde del av 

statistik uttagen vid ett tillfälle 2019-02-26. Detta är en ögonblicksbild hur 

det såg ut just då. Barngruppernas storlek för olika åldersgrupper varierar 
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utifrån barnens behov och förskolans förutsättningar varför statistiken är svår 

att fastställa. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom motionens ambition att 

minska barngruppernas storlek inom förskolan. För att kunna arbeta för att 

nå Skolverkets riktvärden kring barngruppernas storlek behöver ekonomiska 

resurser tillföras. 

3. Barn- och utbildningsnämnden vill fortsätta processen med att planera och 

bygga en förskola i Vimmerby tätort."  

 

Förslag till beslut 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-08 KS § 296 

Protokollsutdrag 2019-03-20 BUN § 48 

Motion den 22 maj 2018, Mindre barngrupper och fler förskoleenheter 

 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Gudrun Brunegård 

Torbjörn Sandberg 

Ola Gustafsson 

 

___________________ 
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§ 165 Dnr 2017/000194 109 

Motion - Landsbygdsutveckling i strandnära läge 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

 

Motivering 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-03 § 235 att ta fram ny översiktsplan. 

Samhällsbyggnadsutskottet avser, enligt beslut 2019-10-01 § 93, i samband 

med det arbetet även göra om strandskyddsplanen.  

 

Sammanfattning 

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

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). 

 

Av Boverkets hemsida framgår: "Kommunerna kan i sin översiktsplan peka 

ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-

områden. Inom dessa områden kan det särskilda skälet för 

landsbygdsutveckling användas när man prövar dispenser och upphäver 

strandskyddet." "Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala 

utvecklingen på landsbygden." 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) hänvisar till ett tillägg om LIS-områden i 

kommunens översiktsplan, och menar att strandnära miljöer ofta är attraktiva 

lägen för boende. Hon skriver att strandskyddsplanen är ett tillägg till 

översiktsplanen, och att den pekar ut områden vid 12 sjöar i kommunen som 

lämpliga för byggnationer. 

 

Av motionen framgår att Centerpartiet ser ett behov av att öka möjligheterna 

till strandnära byggande i kommunen.  

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) föreslår att strandskyddsplanen utvärderas 

utifrån behov av att utse fler LIS-områden, samt att fler LIS-områden snarast 

tillskapas i kommunen. 
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Ärendet remitterades till Samhällsbyggnadsavdelningen och 

Utvecklingsavdelningen, som uttalar att kommunen har bestämt att under 

mandatperioden ta fram en ny översiktsplan, och då kommer även 

strandskyddsplanen att göras om.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-08 KS § 298 

Protokollsutdrag 2019-10-01 SBU § 93 

Motion 2017-03-23, Landsbygdsutveckling i strandnära läge 

 

 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 33(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 166 Dnr 2018/000237 109 

Motion om kajor - en sanitär olägenhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Motivering 

Den höga kostnaden som jakt med norsk kråkfälla innebär.  

 

Reservationer 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD), Jimmy Rödin (SD), Kerstin Högye (SD) och Kjell 

Jakobsson (SD) skriver i sin motion ”kajor – en sanitär olägenhet” att flockar 

med kajor under mycket lång tid har varit ett återkommande problem i 

Vimmerby. De skriver att kommunen har försökt med olika åtgärder men 

utan att lyckas. De menar att allmänheten upplever stora obehag av kajorna, 

och att kajorna utgör en sanitär olägenhet. 

 

Motionärerna skriver att Lindesbergs kommun har prövat en s k norsk 

kråkfälla, och att den har gett resultat. De föreslår kommunfullmäktige 

besluta att upprätta en åtgärdsplan för att reducera antal kajor i kommunen, 

samt att kommunen tar kontakt med Lindesbergs kommun för att få råd och 

tips innan fällan införskaffas. 

 

Ärendet remitterades till Samhällsbyggnadsavdelningen, som bedömde att 

den norska kråkfällan kan vara effektiv, men att den kräver daglig tillsyn för 

att avliva de kajor som fångats. Utifrån att kajorna i dagsläget inte upplevs 

som ett stort problem gör samhällsbyggnadsavdelningen bedömningen att 

det i dagsläget inte kan anses befogat med norska kråkfällor i Vimmerby.  

 

Ärendet återremitterades till avdelningen för utredning av kostnaden för 

kråkfälla. 
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Av Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse framgår att kostnaden 

för att införskaffa en norsk kråkfälla är 10-20 000 kr. Sedan tillkommer 

kostnaden för att sköta fällan. Med två tillsynstillfällen per dag à 300 kr blir 

kostnaden cirka 18 000 kr per månad och 219 000 kr per år.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då 

problemen med kajor inte är så stort att jakt med norsk kråkfälla kan anses 

befogat.  

 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Ola Gustafsson (KD) yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen med 

motiveringen den höga kostnaden som jakt med norsk kråkfälla innebär.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden säger följande. Under överläggningen har Ola Gustafsson (KD) 

yrkat att kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen den höga 

kostnaden som jakt med norsk kråkfälla innebär, och Anneli Jakobsson (SD) 

yrkat bifall till motionen. 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige 

beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, med den ändrade 

motivering som Ola Gustafsson (KD) lämnade.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-08 KS § 297 

Protokollsutdrag 2019-10-01 SBU § 88 

Tjänsteskrivelse 2019-09-23, Motion om kajor - en sanitär olägenhet 

Motion 2018-04-19 om kajor - en sanitär olägenhet 

 

 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

Jimmy Rödin 

Kerstin Högye 

Kjell Jakobsson 

___________________ 
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§ 167 Dnr 2018/000634 109 

Medborgarförslag om Klimatstrategi för Vimmerby 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 

 

Motivering 

Miljö- och byggnadsnämndens svar 2019-08-21 § 126: ”Arbete med att se 

över äldre Energi- och klimatstrategi och tillhörande dokument pågår. 

Förslag till nytt dokument avser att knyta kommunens målsättning närmare 

regionala, nationella som globala strävanden. Över tid kopplat till detta 

dokument finns möjlighet att inarbeta dels faktiska åtgärder dels uppföljning 

inom kommunens verksamheter. 

Hänsyn har tagits till medborgarförslaget vid intern remittering av nämnda 

dokument. Vid fortsatt arbete med exempelvis åtgärder kan 

medborgarförslaget utgöra ett av flera underlag.”  

 

Sammanfattning 

Laurent Mertz har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen som 

aktör tar fram en strategi med åtgärdsprogram för hur kommunen som aktör 

avser arbeta för att kommunen som helhet ska uppfylla sin del av 

överenskomna klimatmål. Laurent Mertz vill att åtgärdsprogrammet ska ha 

SMARTA mål, dvs Specifika, Mätbara, Ansvar, Relevanta, Tidsbestämda 

samt att resurser för genomförandet definieras. En koldioxidbudget behöver 

enligt förslaget utformas, med syfte att följa upp förbättringarna. 

Medborgarförslaget har även en motivering.  

 

Ärendet remitterades till miljö- och byggnadsnämnden, som 2019-08-21 

uttalar att nuvarande energi- och klimatstrategi nu revideras, med avsikten 

att knyta kommunens mål till regionala, nationella och globala mål. 

Nämnden säger vidare att hänsyn har tagits till aktuellt medborgarförslag vid 

den interna remitteringen av strategin.  



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 36(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-08 KS § 300 

Protokollsutdrag 2019-08-21 MBN § 126 

Medborgarförslag 2018-12-18 om Klimatstrategi för Vimmerby kommun 

 

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Laurent Mertz 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 37(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 168 Dnr 2018/000455 109 

Medborgarförslag - om att göra en plantering i slänten 
nedanför kyrkan  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Vackra Vimmerby-

projektet för att låta projektet ta del av de tankar och idéer som framkommer 

i motionen. 

 

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 

Anders Nyberg har lämnat in ett medborgarförslag om att vid slänten 

nedanför kyrkan - mot Storgatan - göra "en plantering med vårblommor som 

bildar texten: Ja, det är våren... eller något liknande på samma tema." 

 

Ärendet remitterades till Samhällsbyggnadsavdelningen, som uttalar att 

gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby togs fram för att stärka 

kommunens attraktionskraft som besöksmål året runt, men också för att 

skapa en vacker och hemtrevlig miljö för kommunens invånare. 

Samhällsbyggnadsavdelningen anser att medborgarförslaget ska lämnas över 

till arbetsgruppen för Vackra Vimmerby, så att de idéerna kan finnas med i 

det arbetet.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-08 KS § 301 

Protokollsutdrag 2019-10-01 SBU § 87 

Medborgarförslag 2018-09-27 om att göra en plantering i slänten nedanför 

kyrkan 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Anders Nyberg 

___________________ 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 38(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 169 Dnr 2019/000172 109 

Medborgarförslag för att förebygga psykisk ohälsa 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.  

 

Sammanfattning 

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.  

 

Ärendet remitterades till socialnämnden, som uttalar att Vimmerby kommun 

fortlöpande ger medarbetarna en första hjälpen-utbildning om psykisk 

ohälsa, och särskilt självmord, utifrån metoden MHFA (Mental Health First 

Aid). Vidare uttalar socialnämnden att kommunen i dagsläget informerar på 

hemsidan om psykisk ohälsa, och bedömningen är att det finns god 

information och att det inte finns behov av att upprätta en särskild hemsida 

kring psykisk ohälsa och/eller självmord.  

 

Yttrande 

Elisabeth Thorén önskar att Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, 

RSMH, också nämns på hemsidan.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-08 KS § 299 

Protokollsutdrag 2019-09-19 SN § 99 

Medborgarförslag 2019-02-25 för att förebygga psykisk ohälsa 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 39(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen 

Elisabeth Thorén 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 40(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 170 Dnr 2019/000554 109 

Motion om bättre skyltning av kanotleden i Storebro 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) skriver i sin motion om bättre skyltning av 

kanotleden i Storebro att den stora skylten vid kanotupptagningen vid 

dammen vid Vimmerbyvägen i Storebro hänvisar service som inte längre 

finns kvar i samhället. Vidare ger skylten mittemot gästgiveriet inte 

information om fortsatt väg för kanotister vid nedläggningsplatsen "skvalet". 

Dessutom, menar Anneli, är skyltningen vid Järnvägsgatan bristfällig, vilket 

många gånger för kanotister vilse. 

 

Anneli Jakobsson (SD) anser även att grillplatsen vid skvalet är "under all 

kritik", hon infogar ett foto i motionen. 

 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår följande. 

Skyltningen på kanotleden görs tydligare, med större skyltar och pilar. 

Grillplatsen vid "skvalet" ses över, och grill och sittplatser byts ut. 

Skylten vid dammen på Vimmerbyvägen byts ut och har endast med den 

service vi har i samhället och att det är på svenska, engelska och tyska.  

 

Beslutsunderlag 

Motion 2019-10-16 om bättre skyltning av kanotleden i Storebro 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 41(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 171 Dnr 2019/000563 109 

Motion om minskat matsvinn i skolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Sammanfattning 

Jens af Ekenstam Stenman (V) föreslår i sin motion om minskat matsvinn i 

skolan att Vimmerby gymnasium börjar sälja överbliven mat från 

skolbespisningen i portionsförpackningar till elever och personal. 

Huvudsyftet är att minska matsvinnet genom att maten inte kastas. Köparen 

tjänar kanske in lite tid på att inte behöva laga mat, menar Jens. Alternativt 

äter personen, genom förslaget, lagad mat istället för någonting annat, eller i 

stället för inget alls. Och skolan får in en liten summa vart år. 

Jens af Ekenstam Stenman (V) visar genom ett räkneexempel: I snitt 5 

portioner om dagen säljs a´ 30 kronor. Det ger ca 750 kronor i veckan eller 

knappt 30 000 om året. 

 

Jens af Ekenstam Stenman (V) föreslår följande. 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överbliven skolmat kan köpas 

portionsvis av elever och personal för en lämplig kostnad som beredande 

tjänsteperson i ärendet får föreslå. 

2. Förslaget genomförs på gymnasiet till att börja med. Fungerar det bra kan 

det utökas till andra skolor. 

3. Pengar från försäljningen tilldelas skolornas elevråd att göra något för alla 

elever på skolan med.  

 

Lars Johansson (V) förtydligar att avsikten är att motionen ska beredas av 

kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsavdelnings kostenhet. 

 

 

Deltagande i debatten 

Lars Johansson (V) 

Ola Gustafsson (KD)  



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 42(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Motion 191021, Minskat matsvinn i skolan 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 43(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 172 Dnr 2019/000550 109 

Medborgarförslag - Inför ett skönhetsråd i Vimmerby 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Sammanfattning 

Mikael Sandström skriver i sitt medborgarförslag "Inför ett skönhetsråd i 

Vimmerby" att ett Skönhetsråd med företrädare för olika byggnadsintressen 

skulle bli en bra plattform för att förenkla, förbättra och förankra 

kommunens planer och göra idén om "Ett vackrare Vimmerby" verklighet.  

 

I rådet kan till exempel Vimmerby fastighetsförening, 

Samhällsbyggnadsavdelningen, Hembygdsföreningen, Bevara Vimmerby, 

stadsarkitekten, Miljö- och byggnadsförvaltningen samt Stadsmuseet 

Näktergalen ingå som medlemmar, menar Mikael. 

 

Mikael Sandström hemställer att Vimmerby kommun skyndsamt inrättar ett 

skönhetsråd efter de principer som framgår av hans medborgarförslag. 

  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2019-10-14 - Inför ett skönhetsråd i Vimmerby 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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