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 § 41 Dnr 2018/000007  Kod 000 

Val av protokolljusterare 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Bo Stigstedt (S) och Torbjörn 

Sandberg (KD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

Tid och plats för justering är: 9 april 2018, kl 16.00, administrativa 

avdelningen, Stadshuset.  

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

___________________ 
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§ 42 Dnr 2018/000005  Kod 000 

Meddelanden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande meddelande till 

handlingarna:  

 

-Finansrapport för Vimmerby kommun per 2017-12-31.  

 

Beslutsunderlag 

Finansrapport för Vimmerby kommun per 2017-12-31 

 

___________________ 
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§ 43 Dnr 2018/000168  Kod 109 

Interpellation från Gudrun Brunegård (KD) om trygghet 
och säkerhet i hemtjänsten och hemsjukvården ställd 
till Eva Berglund (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och 

interpellationsdebatten läggs till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellation inlämnad av Gudrun 

Brunegård (KD). Den inkom innan kallelsen skickades ut och därför bör svar 

kunna lämnas vid dagens sammanträde. 

 

Av interpellationen framgår följande: 

 

I Dagens Samhälle nr 9, den 8 mars 2018, finns ett antal artiklar som belyser 

olika perspektiv på kvaliteten i hemtjänst och hemsjukvård. Till stor del 

gäller det våra äldre, men kan också gälla andra som är i behov av samhällets 

stöd på grund av funktionsnedsättningar och/eller sjukdom.  

 

När man är i en utsatt situation och behöver hjälp i sitt hem, bidrar det till 

tryggheten om det är ett begränsat antal personer som cirkulerar. Det ökar 

möjligheten för den enskilde att lära känna personalen. Är det allt för många 

ansikten som passerar under veckans lopp ökar otryggheten. Det kan både 

gälla känslan av intrång i sitt hem och oron att alla dessa personer inte kan 

veta vilka särskilda behov eller önskemål man har. Därför är det ett viktigt 

kvalitetsmått att hålla antalet så lågt som möjligt.  

 

Dagens Samhälle uppger att kontinuiteten generellt i landet har minskat. Nu 

möter de äldre i snitt femton olika personer bland personalen under två 

veckor.  
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En annan artikel belyser skaderisker i hemsjukvården. Forskare vid 

Karolinska Institutet har efter en omfattande journalgranskning konstaterat 

att mer än var tredje patient som får hemsjukvård drabbas av en vårdskada. 

De vanligaste vårdskadorna i hemsjukvård är trycksår, fall och 

vårdrelaterade infektioner. I de flesta fall krävde skadorna sjukvård.  

 

Ett sätt att hitta systematiska kvalitetsbrister i vård och omsorg är Lex Sarah, 

Lex Maria, anmälningar till patientnämnden och så kallade strulrapporter. 

Med dessa som grund kan man hitta återkommande brister och göra riktade 

förbättringsarbeten. Traditionen att anmäla uppkomna fel och brister är dock 

låg inom den kommunala omsorgen och hälso- och sjukvården.   

 

Jag önskar nu få svar på följande frågor: 

 

• Hur många personer i snitt möter en omsorgstagare i Vimmerby kommuns 

vård och omsorg under en tvåveckorsperiod? 

• Är det något område där den enskilde omsorgstagaren möter fler olika 

ansikten än i andra? 

• Hur många fall av trycksår, fall och vårdrelaterade infektioner har inträffat 

i Vimmerby under 2016 och 2017? Hur många anmälningar av uppkomna 

vårdskador eller tillbud har gjorts i Vimmerby kommun under 2016 och 

2017 till patientnämnden eller någon annanstans? 

 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellationssvar från Eva Berglund (S). 

 

Förslag till beslut 

Deltagande i interpellationsdebatt 

Eva Berglund (S) 

Gudrun Brunegård (KD) 

Peter Högberg (S) 

 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 60226 

Interpellationssvar från Eva Berglund (S), Id 60386 

 

___________________ 
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§ 44 Dnr 2018/000054  Kod 101 

Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågestunden till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall ledamöternas frågestund finnas med 

som en stående punkt på varje sammanträde. En fråga ska vara skriftlig och 

undertecknad och bör lämnas in i förväg. Frågan kan också framställas under 

ett sammanträde och är frågan mycket kort och enkel behöver den inte vara 

skriftlig eller försedd med någon förklaring. 

 

Vid dagens sammanträde ställs följande frågor: 

 

Anneli Jakobsson (SD) frågar socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) 

om nu när de ensamkommande flyttat från Nygård i Locknevi, vad har den 

totala renoveringskostnaden med arbetskostnad inräknat varit? Eva Berglund 

(S) svarar även om det egentligen inte är en fråga för socialnämnden utan 

Vimarhem som äger Nygård. Ingen renovering har gjorts på 23 år. Efter att 

de flyttat är det några mindre reparationer till en kostnad av 4394 kr + moms.  

 

Anneli Jakobsson (SD) ställer fråga om Granen, ska den säljas och i så fall 

hur? Helen Nilsson (S) svarar att försäljning av Granen diskuteras, men att 

det i så fall blir försäljning med villkor om byggnation av tillgänglighets-

boende. Det finns inga planer på att lägga ut på öppna marknaden utan 

kommunen behåller verksamheten genom att hyra Granen. 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Anneli Jakobsson (SD), Id 60228 

 

___________________ 
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§ 45 Dnr 2018/000057  Kod 101 

Nämndernas återredovisning till fullmäktige 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Enligt 6 kap 5 § kommunallagen (KL) (tidigare 3 kap 15 §) ska nämnderna 

redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige 

lämnat till dem. Uppföljningen är till för att ge fullmäktige möjlighet att 

styra den kommunala verksamheten och för att man ska kunna utläsa 

resultaten i förhållande till de politiska besluten. Vid dagens sammanträde 

lämnas återredovisning från följande nämnder: 

 

Kommunstyrelsen - Tomas Peterson (M) och utvecklingschef Thomas Svärd 

Barn- och utbildningsnämnden - Lis-Astrid Andersson (S) 

Socialnämnden - Eva Berglund (S) och socialchef Anette Nilsson 

Överförmyndaren Peter Högberg (S) 

 

Frågor 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Helen Nilsson (S)  

 

Beslutsunderlag 

Återredovisning från kommunstyrelsen, Id 60382, 60383 och 60384 

Återredovisning från barn- och utbildningsnämnden, Id 60392 

Återredovisning från socialnämnden, Id 60316 

Återredovisning från överförmyndaren, Id 60381 

 

___________________ 
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§ 46 Dnr 2018/000055  Kod 007 

Information från revisorerna till fullmäktige 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid varje sammanträde ska kommunens revisorer lämna aktuell information 

från revisorerna.  

 

Vid dagens sammanträde lämnas information av revisor Ulf Svensson om 

problem med att färdigställa granskningen av ITSAM:s årsredovisning. 

Direktionen för ITSAM har fått till den 3 april 2018 på sig att färdigställa 

materialet.  

 

___________________ 
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§ 47 Dnr 2017/000499  Kod 040 

Avgift vid delad placering - återremiss från fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och barn- 

och utbildningsnämndens förslag att avgiften för plats i förskola, pedagogisk 

omsorg och fritidshem vid delad placering fördelas procentuellt efter 

inkomst i respektive vårdnadshavares hushåll och att ändringen gäller från 

och med 1 april 2018.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun tillämpar maxtaxa för plats i pedagogisk omsorg, 

förskola och fritidshem. Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög 

avgiften får bli för olika familjer. Nivåerna justeras varje år och meddelas 

kommunerna av Skolverket. Vid växelvis boende där vårdnadshavare har 

delad placering blir det två avgifter för samma barn. 

 

Idag betalar varje vårdnadshavares hushåll max halva avgiften av taket för 

maxtaxa. Den inkomst varje hushåll uppger ändras idag manuellt i det 

administrativa systemet till max hälften av beloppet för taket i maxtaxa. 

Möjligheten att kontrollera om hushållet lämnat rätt inkomstuppgifter kan då 

inte kontrolleras bakåt i tiden. 

 

I det administrativa systemet för hantering av avgifter finns möjligheten att 

fördela avgiften procentuellt efter vårdnadshavarnas hushålls inkomster vid 

delad placering. Det innebär att avgiften blir rättvisare fördelad men att 

maxtaket fortfarande gäller per barn. En procentuell fördelning minskar det 

administrativa arbetet med avgifter vid delad placering. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2018 att återremittera ärendet för 

utreda hur förslaget från barn- och utbildningsnämnden eventuellt ytterligare 

påverkar fördelningsprinciper mellan föräldrar med delad vårdnad samt 

jämföra även med hur andra kommuner hanterat denna fråga. 
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Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde Bertram Stenlund, 

kvalitetssamordnare och Birgitha Sahlin, förvaltningschef för ärendet. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avgiften för plats i förskola, pedagogisk 

omsorg och fritidshem vid delad placering fördelas procentuellt efter 

inkomst i respektive vårdnadshavares hushåll och att ändringen gäller från 

och med 1 april 2018. 

 

 

Deltagande i debatt 
Ola Gustafsson (KD) 

Helen Nilsson (S) 

 

 

Yrkanden 
Helen Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-25 § 161 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-14 § 281 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, § 316 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18, KF § 253 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29 § 13 

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06, KS § 63 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 48 Dnr 2016/000619  Kod 803 

Jämställdhetsplan för Vimmerby kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta "Jämställdhet, en mänsklig rättighet – plan för jämställdhetsarbete i 

Vimmerby kommun”.  

 

Sammanfattning 

Ett jämställt samhälle betyder ett samhälle där antalet kvinnor och män är 

jämt fördelade inom alla områden. Det jämställda samhället innefattar också 

att kvinnor och mäns kompetens, erfarenhet, värderingar och utbildning tas 

till vara lika mycket för att driva och berika en positiv samhällsutvecklingen. 

Jämställdhet är en jämlikhetsfråga och handlar specifikt om jämlikhet mellan 

könen. Jämlikhet är ett vitt begrepp och övergriper till exempel jämlikhet 

oavsett religion, könsidentitet, funktionshinder, sexuell läggning, 

funktionshinder och etnicitet. 

 

Uppdraget att ge förslag till en Jämställdhetsplan för Vimmerby kommun 

kommer från ”Folkhälsoplan för Vimmerby kommun 2015-2018”, antagen av 

kommunfullmäktige 2014-12-15 §249. Samverkans- och Folkhälsogruppen 

(SoF) fick uppdraget att vara styrgrupp och det praktiska genomförandet 

delegerades till Anja Persson utvecklingsavdelningen. Till sin hjälp har hon 

haft en referensgrupp med representanter från kommunstyrelseförvaltning, 

barn- och utbildningsförvaltning och socialförvaltning.    

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde Anders Degerman, 

folkhälsosamordnare och Anja Persson, ungdomspedagog för ärendet. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

"Jämställdhet, en mänsklig rättighet – plan för jämställdhetsarbete i 

Vimmerby kommun”. 

 

 

Deltagande i debatt 
Helen Nilsson (S) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  

Pia Young (V) 

 

 

Yrkanden 
Helen Nilsson (S) yrkar med instämmande av Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

och Pia Young (V) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Jämställdhetsplan Id 58508 

Tjänsteskrivelse, Anders Degerman, enhetschef folkhälsa 2017-11-14 Id 

58508 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-14 § 279 

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06, KS § 64 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen (för vidare handläggning till berörda)  

 

___________________ 
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§ 49 Dnr 2018/000143  026 

Policy, rutiner och handlingsplan mot kränkande 
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta Policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling, trakasserier och 

sexuella trakasserier samt repressalier.  

 

Sammanfattning 

Kommunen har ingen policy som tydligt tar avstånd från kränkande 

särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier samt repressalier vilket 

borde vara fallet. Vimmerby kommun behöver ta ett tydligt ställningstagande 

beträffande kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier 

samt repressalier för att förtydliga vad som gäller ute på arbetsplatserna. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Policy och 

handlingsplan mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella 

trakasserier samt repressalier. 

 

 

Deltagande i debatt 
Helen Nilsson (S)  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Monica Bergh, HR-chef 2017-09-18 

Policy och rutiner mot kränkande särbehandling 

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06, KS § 74 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 17(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen (för vidare handläggning till berörda)  

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 18(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr 2017/000469  Kod 109 

Motion om att införa äldrepedagoger på Vimmerby 
kommuns äldreboende 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och 

socialnämndens förslag att avslå motionen om att införa äldrepedagoger på 

Vimmerby kommuns äldreboende med hänvisning till att äldrepedagog är en 

yrkesgrupp vars utbildning för närvarande upphört samt att arbetsuppgifter 

som en äldrepedagog utför redan utförs inom ordinarie verksamhet.  

 

Reservationer 

Ledamöterna från sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om att införa äldrepedagoger på 

Vimmerby kommuns äldreboende. Av motionen framgår att äldrepedagoger 

är en relativt ny yrkesroll inom äldreomsorgen, men som är på stark fram-

marsch. Man arbetar hälsofrämjande och fokuserar på det sociala innehållet. 

Sverigedemokraterna yrkar att fullmäktige beslutar om att införa äldre-

pedagoger i Vimmerby kommun samt att utbildningen till äldrepedagoger 

lämpligen förläggs till Campus i Vimmerby. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med socialnämndens förslag, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att införa äldrepedagoger 

på Vimmerby kommuns äldreboende med hänvisning till att äldrepedagog är 

en yrkesgrupp vars utbildning för närvarande upphört samt att arbetsupp-

gifter som en äldrepedagog utför redan utförs inom ordinarie verksamhet. 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 19(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltagande i debatt 
Anneli Jakobsson (SD) 

Eva Berglund (S) 

 

 

Yrkanden 
Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Eva Berglund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer dem mot varandra. 

Han finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2018-02-01 § 3 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-23 § 208 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 58501 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-27 § 57 

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06, KS § 66 

 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson (SD) 

Socialnämnden 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 20(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr 2018/000051  Kod 109 

Motion om att polisanmäla ensamkommande ungdomar 
som fått sin ålder uppskriven 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

avslå motionen.  

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Reservation från ledamöterna i sverigedemokraterna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Anneli Jakobsson 

(SD).  

 

Motion handlar om att Anneli Jakobsson (SD) vill att berörda nämnder i 

enlighet med motionens innehåll utreder möjligheten till att Vimmerby 

kommun ska verka för att polisanmäla ensamkommande ungdomar som fått 

sin ålder uppskriven av migrationsverket för bidragsbrott samt att Vimmerby 

kommun ser över möjligheten att återkräva de bidrag som betalats ut 

felaktigt till personer som i själva verket är vuxna. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

 

Deltagande i debatt 
Anneli Jakobsson (SD) 

Micael Glennfalk (M) 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 21(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 
Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer dem mot varandra. 

Han finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 59319 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29 § 18 

Skrivelse Tomas Peterson (M) och Helen Nilsson (S) 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-27 § 58 

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06, KS § 67 

 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson (SD)  

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 22(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 Dnr 2017/000291  Kod109 

Motion om nya friluftsaktiviteter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

motionen anses vara besvarad.  

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Reservation från ledamöterna i centerpartiet och sverigedemokraterna till 

förmån för Rein Soowiks (C) yrkande.  

 

Sammanfattning 

En motion är inlämnad av Rein Soowik (C) om nya friluftsaktiviteter i 

Vimmerby kommun. Rein Soowik (C) skriver att Vimmerby kommun har en 

rik, spännande och varierad natur som tilltalar många. Motionen går ut på att 

skapa fler nya aktivitetsmöjligheter främst för vandrare och cyklister.  

 

Rein Soowik (C) föreslår att kommunen utreder förutsättningarna för att 

iordningställa flera leder för det rörliga friluftslivet utifrån exempel som 

anges i motionen. 

 

Utvecklingsavdelningen föreslår att fokus i första hand skall vara att 

effektivisera och utveckla de redan befintliga friluftsaktiviteterna som 

Vimmerby kommun har. Utvecklingsavdelningen yrkar på avslag på grund 

av avsaknad av täckningsmedel och ekonomiska förutsättningar för att driva 

ärendet vidare. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 

vara besvarad. 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 23(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltagande i debatt 
Rein Soowik (C) 

 

 

Yrkanden 
Rein Soowik (C) yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer dem mot varandra. 

Han finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Rein Soowik, Id 56897 

Kommunfullmäktiges beslut § 115 2017-05-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 185 2017-06-27 

Tjänsteskrivelse, Anton Palmer, fritidssamordnare 2018-02-01 Id 59708 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-27 § 59 

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06, KS § 68 

 

Beslutet skickas till 

Rein Soowik (C) 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 24(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 Dnr 2018/000109  Kod 615 

Begäran om tilläggsanslag samt utökad ram från barn- 
och utbildningsnämnden - Campus Småland 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och barn- 

och utbildningsnämndens förslag att bevilja tilläggsanslag på 167 000 kr per 

år 2018,2019 och 2020 för medfinansiering till Campus i Småland 2.0, under 

förutsättning att Hultsfreds och Västerviks kommuner beslutar om att delta i 

projektet med motsvarande utökade finansiering.  

 

Sammanfattning 

Kommunerna i Vimmerby, Hultsfred och Västervik har under åren 2015-

2017 genomfört projektet Universitets- och högskoleutveckling i Norra 

Kalmar län. Den övergripande slutsatsen från den första projektperioden är 

vinster av att kunna agera som en större region, gemensamt nå en större yta, 

ett större antal invånare och bli ett större upptagningsområde för utbildningar 

som förläggs av högskolor och universitet. Planeringen är att rekrytera en 

biträdande projektledare som ska arbeta med att utveckla samarbetet mellan 

respektive Campus i Vimmerby, Hultsfred och Västervik. 

 

Den totala kostnaden för projektet under perioden 2018-2020 är 4 500 000 

kr. För Vimmerby kommun innebär det 1 500 000 kr fördelat på tre år (500 

000 kronor per år) under förutsättning att Hultsfreds och Västerviks 

kommuner beslutar om deltagande och medfinansiering. Barn- och 

utbildningsnämnden har inom budgetramen för Campus i Småland 333 000 

kr per år. Det saknas 167 000 kr per år för den utökade samverkan och 

finansieringen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen tilläggsanslag på 

167 000 kronor per år för 2018, 2019 och 2020 för medfinansiering (av en 

biträdande projektledare) till Campus i Småland 2.0, under förutsättning att 

Hultsfreds och Västerviks kommuner beslutar om att delta i projektet med 

motsvarande utökade finansiering. 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 25(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens och barn- och 

utbildningsnämndens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag på 167 000 kr per år 

2018,2019 och 2020 för medfinansiering till Campus i Småland 2.0, under 

förutsättning att Hultsfreds och Västerviks kommuner beslutar om att delta i 

projektet med motsvarande utökade finansiering.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-01-24 § 6 

Beslut Hultsfreds kommun, Kommunstyrelsen 2018-01-16 § 3 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-27 § 53 

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06, KS § 71 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

Västerviks kommun 

Hultsfreds kommun 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 26(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr 2017/000394  Kod 000 

Begäran om tilläggsanslag samt utökad ram från Barn- 
och utbildningsnämnden - Lovskola 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

avslå begäran om utökad ram från barn- och utbildningsnämnden.  

 

Sammanfattning 

Riksdagen beslutade den 7 juni 2017 om en skyldighet för kommuner och 

fristående skolhuvudmän att erbjuda lovskola för vissa elever. Skyldigheten 

regleras i skollagen och börjar gälla 1 augusti 2017. Det innebär bland annat 

att reglerna kring finansiering av lovskola ändras. 

 

Det riktade statsbidraget för lovskola i årskurs 8 och 9 tas med den nya 

skrivningen i skollagen bort, vilket medför att barn- och utbildnings-

nämndens ram behöver utökas med beloppen kommunen får genom de 

generella stadsbidragen (3 kr per/invånare 2017 och 6 kr/invånare från och 

med 2018). 

 

Utan utökad ram för halva året 2017 och för helår från 2018 kommer inte 

barn- och utbildningsförvaltningen kunna genomföra den lovskola som nu 

blir obligatorisk. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag och barn- och 

utbildningsnämndens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, med ändring av barn- och utbildningsnämndens 

förslag, kommunfullmäktige besluta att avslå begäran om utökad ram från 

barn- och utbildningsnämnden.  



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 27(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, barn- och utbildningsnämndens 

förslag och kommunstyrelsens förslag och ställer dem mot varandra. Han 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-28 § 119 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-27 § 54 

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06, KS § 72 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 28(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 Dnr 2018/000131  Kod 005 

Policy och riktlinjer för upphandling inköpscentralen 
Västervik 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta uppdaterad upphandlingspolicy, 

anta uppdaterad uppförandekod, 

anta uppdaterade riktlinjer för direktupphandling, samt  

anta uppdaterade riktlinjer för upphandling 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun är en del i upphandlingssamarbete med Hultsfred, 

Högsby, Mönsterås, Västervik och Oskarshamn kommun som gemensamt 

bildat Inköpscentralen. Inköpscentralen har uppdaterat policy och riktlinjer 

för upphandling i och med att ny lag börjat gälla. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

Anta uppdaterad upphandlingspolicy 

Anta uppdaterad uppförandekod 

Anta uppdaterade riktlinjer för direktupphandling 

Anta uppdaterade riktlinjer för upphandling 

 

Beslutsunderlag 

ID: 59866 Förslag till uppdatering riktlinjer för direktupphandling 

ID: 59867 Förslag uppdatering riktlinjer upphandling 

ID:59868 Förslag uppdatering uppförandekod 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 29(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

ID:59869 Förslag uppdatering policy  

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, controller 2018-02-13 Id 59870 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-27 § 62 

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06, KS § 75 

 

Beslutet skickas till 

Upphandlingscentrum i Västervik 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 30(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr 2018/000150  Kod 003 

Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, 
uteservering, marknad, torghandel och försäljning, 
evenemang och andra markupplåtelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och 

med den ändring Tomas Peterson (M) yrkar   

 

att godkänna styrdokumentet ”Riktlinjer och taxor för skyltning 

 och affischering, uteservering, marknad, torghandel och 

 försäljning, evenemang, andra markupplåtelser”. Id: 60020 

 

att låta ovan nämnda styrdokument ersätta följande befintliga 

 dokument: ”Skyltpolicy och riktlinjer för uteserveringar mm” 

 med tillhörande taxor (samma id). Id: 47750 

 

att låta ovan nämnda styrdokument ersätta stycket ”Taxa för 

 markupplåtelse av offentlig plats/allmän platsmark”, del av 

 sida 11 samt del av sida 12 i följande befintligt antaget 

 dokument: ”Taxor och avgifter 2018”. Id: 58463 

 

Sammanfattning 

Gatukontoret på Vimmerby kommun mottar ansökningar om tillstånd enligt 

Ordningslagen från Polismyndigheten för yttrande. Varje år inkommer ca  

55-100 st ansökningar med yttrandegrund. Ansökningarna avser bland annat 

evenemang, uteserveringar, försäljning, demonstrationer, korteger, politiska 

sammankomster och andra tillfälliga markupplåtelser.  

 

Utöver dessa ansökningar hanteras även förfrågningar om bland annat 

skyltning, affischering, marknadsdagar, torghandel och Sommartorget. I 

dagsläget är befintliga antagna dokument avseende riktlinjer och taxor för 

ovan nämnda ändamål inte tillräckligt omfattande (Id 47750).  



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 31(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deras omfattning räcker inte till för att uppnå den konkreta tydlighet som 

förväntas uppnås i yttranden och andra underrättelser gentemot 

sakägare/aktörer och Polismyndigheten. Detta bidrar till att oklarheter lätt 

skapas och försvårar ärendehanteringen, vilket i sin tur ökar risken för 

missförstånd samt förlängda ledtider. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna styrdokumentet ”Riktlinjer och taxor för skyltning 

 och affischering, uteservering, marknad, torghandel och 

 försäljning, evenemang, andra markupplåtelser”. Id: 60020 

att låta ovan nämnda styrdokument ersätta följande befintliga 

 dokument: ”Skyltpolicy och riktlinjer för uteserveringar mm” 

 med tillhörande taxor (samma id). Id: 47750 

att låta ovan nämnda styrdokument ersätta stycket ”Taxa för 

 markupplåtelse av offentlig plats/allmän platsmark”, del av 

 sida 11 samt del av sida 12 i följande befintligt antaget 

 dokument: ”Taxor och avgifter 2018”. Id: 58463 

 

Deltagande i debatt 
Ola Gustafsson (KD) 

Helen Nilsson (S) 

Tomas Peterson (M) 

Kenneth Björklund (S) 

 

Yrkanden 
Tomas Peterson (M) yrkar att punkten 3 stryks och i övrigt bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

”Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, uteservering, marknad, 

torghandel och försäljning, evenemang, andra markupplåtelser”, Id: 60020 

Tjänsteskrivelse, Sandra Torvaldsson, mark- och exploateringsingenjör 

2018-02-28 Id 60000 

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06, KS § 76 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 32(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen (för vidare handläggning till övriga berörda) 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 33(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Dnr 2017/000403  Kod 010 

Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030.  

 

Sammanfattning 

Regionförbundets styrelse skickar här med den regionala utvecklings-

strategin till länets kommuner för att ge er möjlighet att ställa sig bakom den. 

Regionförbundet i Kalmar län har som regionalt utvecklingsansvarig i 

uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi. I arbetet har samtliga 

kommuner, ett antal näringslivsorganisationer, intresseorganisationer samt 

offentliga organisationer varit engagerade.Strategin anger en långsiktig 

riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län med hållbar regional tillväxt och 

utveckling som mål. Hur arbetet ska genomföras beskrivs vidare i fördjupade 

strategier och planer. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta regional 

utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030. 

 

Deltagande i debatt 
Helen Nilsson (S) 

 

Beslutsunderlag 

Regional utvecklingsstrategi RUS, Regionförbundet Kalmar län 2018-02-22 

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06, KS § 77 
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2018-03-26 
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Beslutet skickas till 

Regionförbundet i Kalmar län 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 35(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 Dnr 2018/000110  Kod 624 

Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan 
huvudman 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens och barn- 

och utbildningsnämndens förslag att skolhälsovårdsjournaler för elever i 

Vimmerby kommun, som byter skola i annan kommun, får överföras till den 

mottagande kommunens skolhälsovård efter vårdnadshavarens/myndig elevs 

medgivande.  

 

Sammanfattning 

Skolhälsovårdsjournalen är en handling som är utformad att följa eleven genom 

hela skoltiden. Uppgifter och data som samlas i skolhälsovårdsjournalen bör 

följa barnet/eleven under uppväxten oavsett huvudmannagränser. När en elev 

byter skola bör därför skolhälsovårdsjournalen följa eleven. 

 

Varje kommun måste ta ställning till vilken form journalinformation ska 

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

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

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

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

helhet överlämnas till den andra kommunens skolhälsovård. Från offentlig 

skolhälsovård till privat skolhälsovård kan överföringen ske genom 

överlämnande av kopior. 

 

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

detta endast göras efter fullmäktigebeslut i den kommun som avhänder sig 

journalen med stöd av § 15 andra stycket i arkivlagen. Ett sådant beslut 

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

överlämnandet skall ske. Beslutet innebär att när elev flyttar från en kommun 

till en annan kommun får skolhälsovårdsjournalen efter vårdnadshavares 

eller myndig elevs medgivande flyttas till mottagande skola (12 kap 2-3 § 

offentlighets- och sekretesslagen). 
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Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens och barn- och 

utbildningsnämndens förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att skolhälsovårdsjournaler för elever i 

Vimmerby kommun, som byter skola i annan kommun, får överföras till den 

mottagande kommunens skolhälsovård efter vårdnadshavarens/myndig elevs 

medgivande.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-01-24 § 7 

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06, KS § 78 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 
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§ 59 Dnr 2018/000177  Kod 109 

Motion - Inför dagsammanträden för Vimmerby 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Caroline Axelsson 

(MP) om att införa dagsammanträden för Vimmerby kommunfullmäktige. 

 

Caroline Axelsson (MP) skriver sammanfattningsvis att både tidigare och 

nuvarande kommunfullmäktigeledamöter i Vimmerby kommun har lång 

erfarenhet av hur det är att sammanträda kvällstid. Ett stort antal ledamöter 

har lämnat sitt uppdrag i kommunfullmäktige i Vimmerby. Miljöpartiet anser 

att det är dags att göra som i många andra kommuner och gå över till 

dagsammanträden. Det kommer att höja engagemanget, delaktigheten och 

kvalitén på inlägg och debatter och förhoppningsvis ännu klokare beslut.  

 

Miljöpartiet yrkar att dagsammanträden införs i Vimmerby 

kommunfullmäktige snarast möjligt dock senast i mars 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Caroline Axelsson (MP), Id 60313 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

___________________ 
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§ 60 Dnr 2018/000180  Kod 109 

Motion om ursprungsmärkning på matsedeln 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Anneli Jakobsson 

(SD) om ursprungsmärkning på matsedeln. Våra elever i skolan är idag riktigt 

miljömedvetna, men när eleverna lämnar klassrummen för att gå till skolans 

matsal får de endast se två alternativ av måltider. De har ingen aning om vad de 

äter ur både miljö, hälsa och djurskyddsperspektiv. Detta är ett bra tillfälle för 

kommunen att utveckla elevernas förståelse för vad man stoppar i sig. Detta 

ska inte gälla bara i skolorna utan all mat som serveras i kommunal regi.  

 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens 

matsedlar blir ursprungsmärkta och att matsedlarna inom kommunen 

redovisar matens näringsinnehåll och miljöpåverkan på enklast möjliga sätt 

samt att se till att allt kött som köps in och serveras lever upp till de svenska 

djurskyddslagarna vad gäller hållning och slaktmetod av djuren samt fisk 

som köps in uppfyller kriterierna för MSC eller KRAV-märkning.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 60326 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen   

 

___________________ 

 


