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Tjänstgörande ersättare  Ordinarie ledamöter:  Ersättare:  

  Helen Nilsson (S) Anna Björklund (S) 

Ann Marie Blomgren  Camilla Stridh (S) Anders Sundberg (S) 

  Eva Berglund (S) Maja W Enqvist (S) 

  Michael Svensson (S) Erik Bouvin (S) 

  Peter Högberg (S) Håkan Korán (S) 

  Cissi Hammar (S) Ann Marie Blomgren (S) 

  Lars-Inge Green (S) Teresia Bogren (S) 

Maja W Enqvist  Lis-Astrid Andersson (S) Alexander Högberg (S) 

  Mustafa Badran (S) Tomas Gustavsson (S) 

  Kjell Bülow (S) Rosmarie Svensson (S) 

  Stig Jaensson (S)   

  Maria Samuelsson (S)   

  Kenneth Björklund (S)   

  Anette Eriksson (S)   

Fr o m § 86  Daniel Nestor (S)   

  Emily Palenzuela (S)   

  Anders Enqvist (S)   

  Bo Stigstedt (S)   

Kjell Alexandersson  Micael Glennfalk (M) Johan Blomberg (M) 

Fr o m § 89  Magnus Gustafsson (M) Inge Teodorsson (M) 

  Niklas Gustafsson (M) Sören Sjöholm (M) 

  Claes Wetterström (M) Kjell Alexandersson (M) 

  Lisa Blom (M) Bert Lindesfeldt (M) 

  Morgan Esping (M)   

Bert Lindesfeldt  Marie C Nicholson (M)   

Inge Teodorsson  Tomas Peterson (M)   

  Håkan Nyström (M)   

Kenneth Karlsson  Ingela Nilsson Nachtweij (C) Kenneth Karlsson (C) 

  Eva Svensson  (C) Krister Bergkvist (C) 

  Anna Svensson (C) Erik Paulsson (C) 

Krister Bergkvist  Peter Karlsson (C) Maja Danlid (C) 

  Curt Tyrberg (C) Christoffer Cederstrand (C) 

  Birger Andersson  (C)   

  Lisbeth Karlsson (C)   

  Bo Svensson (C)   

  Rein Soovik (C)   

  Gudrun Brunegård (KD) Thomas Karlsson (KD) 

Ola Gustafsson  Torbjörn Sandberg (KD) Ola Gustafsson (KD) 

  Lars Johansson (V) Lennart Höglund (V) 

  Pia Young (V) Lise-Lotte Bertilsson (V) 

  Caroline Axelsson (MP) Annika Fundin (MP) 

    Erika Fundin (MP) 

  Jan Söderlund (L)   

      

  Anneli Jakobsson (SD) Kjell Jakobsson (SD) 

Kjell Jakobsson  Sandor Högye (SD)   

  Jimmy Rödin (SD)   

  Kerstin Högye (SD)   

  Presidium:    
  Marcus Jonmyren, 2:e vice ordf (C)   

  Björn Swedborg, 1:e vice ordf (M)   

  Lennart Nygren, ordförande (S)   
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 § 84 Dnr 2018/000007  Kod 000 

Val av protokolljusterare 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kjell Alexandersson (M) och Pia 

Young (V) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

Tid och plats för justering är: måndagen den 4 juni 2018, kl 16.00, 

administrativa avdelningen, Stadshuset.  

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

___________________ 
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§ 85 Dnr 2018/000005  Kod 000 

Meddelanden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande information till 

handlingarna: 

 

-Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om att avvisa Johan Roséns (L) 

begäran om återinträde till kommunfullmäktige. 

 

-Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om att avvisa Börje Forss (L) begäran 

om återinträde till kommunfullmäktige. 

 

-Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om att utse Erik Helin (L) till 

ersättare i kommunfullmäktige efter Berna Karlsson (L). 

 

-Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om att utse Anders Fransson (L) till 

ersättare i kommunfullmäktige efter Lamduan Wandirat (L). 

 

-Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om att ny ersättare efter Sven-Erik 

Lönnberg (SD) ej kan utses.  

 

-Filmen "Fler äldre och färre som arbetar - hur klarar vi välfärden?" av SKL 

visas.  

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 6(32) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr 2018/000246  Kod 739 

Rapportering om förekomsten av ej verkställda 
gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS år 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger redovisning av förekomsten av ej 

verkstställda beslut av gynnande beslut och domar enligt socialtjänstlagen 

och lagen om stöd och service vad gäller första kvartalet 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av förekomsten av ej verkställda, gynnande beslut, första 

kvartalet 2018, Id 60855  

 

___________________ 
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§ 87 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 Eva Berglund (S) om Vimmerby kommun 

utövar parboendegaranti för äldre som behöver omsorgsboende? Eva 

Berglund (S) svarar att Vimmerby kommun har parboendegaranti, men att 

det inte alltid går att tillgodose. 

 

Anneli Jakobsson (SD) frågar Eva Berglund (S) om projektet där nyanlända 

lär sig cykla, om det belastar Vimmerby kommuns ekonomi på något sätt 

och vem som håller med cyklar? Får de nyanlända behålla cyklarna efter 

projekttidens slut? Eva Berglund (S) svarar att cyklar är inköpta för 

kommunala pengar. Cyklarna lånas ut och deltagarna får inte behålla 

cyklarna. 

 

Eva Berglund (S) svarar på fråga från föregående sammanträde om 

möjligheten att utan biståndsbeslut får plats på vård- och omsorgsboende i 

Kalmar. Det var ett vallöfte som det inte finns lagstöd och därför har det inte 

genomförts. Hög ålder ska vara skäl att få plats. Gudrun Brunegård (KD) 

tackar för svaret och ser fram emot att få svar på motionen i ämnet. 
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Ola Gustafsson (KD) ställer fråga till Helen Nilsson (S) om ärendet om 

ersättning till de förtroendevalda. Kommer ärendet upp till beslut i juni innan 

valet? Helen Nilsson (S) svarar att ärendet har vandrat runt lite då vi bytt 

HR-chef. En grupp jobbar med arvoden och tittar på ett förslag. Helen 

Nilsson (S) svarar att ett förslag ska presenteras innan valet. 

 

___________________ 
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§ 88 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 

revisorernas granskning av kultur- och fritidsverksamheten.  

 

Kommunstyrelsen ska lämnas svar senast 2018-08-31 med anledning av 

granskningsrapporten.  

 

Beslutsunderlag 

Missiv uppföljning granskning av kultur- och fritidsverksamheten 

Revisionsrapport uppföljning av granskningen av kultur- och 

fritidsverksamheten 

 

___________________ 
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§ 89 Dnr 2018/000179  Kod 043 

Årsredovisning Vimmerby kommun 2017 - fråga om 
ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunfullmäktiges 

presidiums förslag att bevilja ansvarsfrihet för följande politiska organ för 

verksamhetsåret 2017 

 

-Kommunstyrelsen 

 

-Barn- och utbildningsnämnden 

 

-Gemensamma nämnden för miljö- och bygg 

 

-Socialnämnden  

 

-Valnämnden 

 

-Överförmyndaren 

 

-ledamöterna i gemensamma hjälpmedelsnämnden i Kalmar län 

 

 

Anmälan om jäv 

Följande personer deltar i beslutet i ärendet till följd av jäv: 

 

Kommunstyrelsen: Helen Nilsson (S), Claes Wetterström (M), Daniel Nestor 

(S), Kenneth Björklund (S), Peter Högberg (S), Niklas Gustafsson (M), Kjell 

Bülow (S), Eva berglund (S), Ola Gustafsson (KD), Bo Svensson (C) och 

Magnus Gustafsson (M). 

 

Barn- och utbildningsnämnden: Kjell Alexandersson (M), Kjell Bülow (S), 

Anette Eriksson (S) och Bert Lindesfeldt (M) 
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Miljö- och byggnadsnämnden: Lars-Inge Green (S), Bo Svensson (C), 

Anders Enqvist (S), Niklas Gustafsson (M) och Mustafa Badran (S). 

 

Socialnämnden: Eva Berglund (S), Stig Jaensson (S), Curt Tyrberg (C) och 

Eva Svensson (C). 

 

Valnämnden: Eva Berglund (S), Marcus Jonmyren (C), Bo Svensson (C), 

Pia Young (V), Lars Johansson (V), Kenneth Björklund (S), Cissi Hammar 

(S), Lisbeth Karlsson (C), Birger Andersson (C), Daniel Nestor (S) och 

Magnus Gustafsson (M). 

 

Hjälpmedelsnämnden: Helen Nilsson (S) och Kenneth Björklund (S)  

 

Sammanfattning 

Fullmäktige ska enligt 5 kap 24 § kommunallagen vid ett sammanträde före 

utgången av juni månad efter det år som revisionen avser besluta om 

ansvarsfrihet ska beviljas eller ej. Beslutet ska motiveras om det inte är 

uppenbart obehövligt.  

 

Av revisionsberättelsen framgår sammanfattningsvis följande: Revisorerna 

ansvarar för att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt pröva om 

verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen 

har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god 

revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med 

den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 

bedömning och ansvarsprövning. Utifrån granskning gör revisorerna 

följande bedömning: 

 

Revisorerna bedömer att styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. 

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och att den interna 

kontrollen har varit tillräcklig.  

 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för 

år 2017. Det finns inga underskott att återställa från tidigare år. Nämnderna 

överskrider tilldelad budget med totalt 45,6 mnkr. För att nämnderna ska ha 

en god ekonomisk hushållning krävs att nämnderna håller sig inom 

budgetram. 
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Måluppfyllelsen för de finansiella målen bedöms som god. Vad gäller 

verksamhetsmålen bedömer revisorerna att redovisningen är svag, då endast 

14 mål av de 32 mål som redovisats bedöms som uppnådda. 

 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i 

kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och 

byggnadsnämnden, socialnämnden, valnämnden, överförmyndaren samt 

hjälpmedelsnämnden. 

 

Enligt nya kommunallagen 11 kap 21 § ska fullmäktige godkänna 

årsredovisningen innan frågan om ansvarsfrihet behandlas. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att godkänna kommunens 

årsredovisning för 2017. Enligt fullmäktiges arbetsordning är det 

fullmäktiges presidium som bereder frågan om ansvarsfrihet. Fullmäktiges 

presidium delar revisorernas bedömning.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunfullmäktiges presidiums 

förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att 

bevilja ansvarsfrihet för följande politiska organ för verksamhetsåret 2017 

 

-Kommunstyrelsen 

 

-Barn- och utbildningsnämnden 

 

-Gemensamma nämnden för miljö- och bygg 

 

-Socialnämnden  

 

-Valnämnden 

 

-Överförmyndaren 

 

-ledamöterna i gemensamma hjälpmedelsnämnden i Kalmar län 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från fullmäktiges revisorer, Id 61206  

Revisionsberättelse från revisorerna, Id 60756 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden (Hultsfreds kommun) 

Socialnämnden  

Valnämnden 

Överförmyndaren Peter Högberg 

Hjälpmedelsnämnden (Kalmar kommun) 

Revisorerna 

 

___________________ 
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§ 90 Dnr 2018/000271  Kod 043 

Årsredovisning Sydarkivera 2017 - fråga om 
ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunfullmäktiges 

presidiums förslag att bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i 

kommunalförbundet Sydarkivera för verksamhetsåret 2017.  

 

Sammanfattning 

Fullmäktige ska enligt 5 kap 24 § kommunallagen vid ett sammanträde före 

utgången av juni månad efter det år som revisionen avser besluta om 

ansvarsfrihet ska beviljas eller ej. Beslutet ska motiveras om det inte är 

uppenbart obehövligt.  

 

Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i Sydarkivera beviljas av medlemmarna. 

 

Av revisionsberättelsen framgår sammanfattningsvis att revisorerna bedömer 

att förbundet lever upp till kommunallagens krav om en ekonomi i balans. 

Årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning. Verksamhetens utfall är delvis förenligt med de 

verksamhetsmål som presenteras i årsredovisningen. Revisorerna tillstyrker 

att Sydarkiveras förbundsstyrelse beviljas ansvarsfrihet. 

 

Enligt fullmäktiges arbetsordning är det fullmäktiges presidium som bereder 

fråga om ansvarsfrihet. Fullmäktiges presidium delar revisorernas 

bedömning. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunfullmäktiges presidiums 

förslag. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att 

bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i kommunalförbundet Sydarkivera 

för verksamhetsåret 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för Sydarkivera, 61101 

Granskningsrapport avseende Sydarkivera, Id 61102 

Årsredovisning för Sydarkivera, Id 61100 

Protokoll från Sydarkivera med instruktion, Id 61099 

Tjänsteskrivelse från fullmäktiges presidium, Id 61215 

 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

 

___________________ 
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§ 91 Dnr 2018/000248  Kod 003 

Riktlinjer för e-post i Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

anta riktlinjer för e-post i Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Mycket av kommunens interna och externa information sker via e-post. 

Denna riktlinje är framtagen för att alla anställda och förtroendevalda ska 

hantera och kommunicera via e-post på ett enhetligt, lagenligt och effektivt 

sätt. Varje verksamhet ska se till att alla berörda känner till riktlinjer och 

gällande lagstiftning inom området.  

 

Förslaget har vari ute på remiss till ledningsgruppen, barn- och utbildnings-

förvaltningen och socialförvaltningen. Synpunkterna har vägts in i förslaget 

och den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018-05-25 har tagits 

i beaktande.  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde förelåg förvaltningens förslag. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för 

e-post i Vimmerby kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Liselott Frejd, administratör 2018-04-25, Id 60858 

Riktlinjer för e-post, Id 60915 

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, KS § 116 
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Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Samtliga nämnder 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 92 Dnr 2016/000582  Kod 805 

Handlingsplan och investering Ishall 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att renovera nuvarande ishall för att klara av dispensen för spel i 

Hockeyettan och klara av svenska ishockeyförbundets arenakrav för 

publikhall B.  

 

att finansieringen om 11 200 000 kr sker genom 2019 års investeringsbudget.  

 

Reservationer 

Anneli Jakobsson (SD) och Kjell Jakobsson (SD) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Anneli Jakobssons (SD) förslag. 

 

Protokollsanteckning 

Magnus Gustafsson (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

 

Då fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag gör jag följande 

protokollsanteckning. Jag anser att fullmäktiges beslut är ofullständigt och 

lägger grunden för framtida brister i god redovisningssed. 

 

Med beslutet skapas ett svart hål, en okunskap, om vem som i slutänden 

kommer att få betala för den kommunala anläggningens vidmakthållande 

och anpassning till den dominerande hyresgästens ökade behov. 

 

Det finns några olika alternativ. 

1. Skattebetalarna direkt genom att utgiften för amorteringar och 

kostnader för räntor och bokförs direkt mot kommunens Eget kapital. 

Det vill säga en oförändrad kostnad för hyresgästen trots 

standardförbättringar. 

2. Skattebetalarna genom att skatten justeras i motsvarande grad för att 

balansera de ökade utgifterna och kostnaderna. 
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3. Hyresgästen betalar med högre hyra. 

4. Hyresgästen betalar med högre hyra som kombineras med högre 

bidrag till denna verksamhet, och / eller till alla 

föreningsverksamheter vilket sannolikt fordrar en skattehöjning, eller 

en omfördelning av resurser inom eller mellan nämnd/verksamheter. 

5. Hyresgästen får oförändrad hyra och kommunstyrelsen/fullmäktige 

beslutar om lägre bidrag till föreningslivet, eller mindre resurser till 

den egna nämndens eller andra nämnders verksamheter. 

 

… och dessutom så kan ovanstående alternativ i viss mån kombineras. Men 

så länge det inte finns något beslut från politiken så lämnas varande och 

blivande politiker i ovisshet om hur det svarta hålet ska finansieras, och allt 

riskerar att glömmas bort för att en dag hanteras av en kommunaltjänstemans 

inställning i frågan. 

 

Den bristande förmågan att presentera ett fullständigt beslut lämnar fältet 

öppet för varje förening att visa på sina behov och komma med krav på 

investeringar för deras rådande och kommande behov. Så länge fullmäktige 

fortsätter ta denna typ av beslut så kommer vår kommun brista i transparens 

och ha svårt att skapa en hållbar god ekonomisk ordning. 

 

Sammanfattning 

Svenska ishockeyförbundet beviljade Vimmerby hockey dispens för spel i 

Hockeyettan säsongen 2017/2018 i Vimmerby ishall, under förutsättning att 

en handlingsplan som är tidsangiven för att uppnå arenakravet Publikhall B 

skulle göras. Även sargen och det härdade glaset måste bytas då förbundet 

kommit med nya säkerhetskrav gällande sargens svikt.  

 

Arbetsutskottet beslutade 2017-10-10 § 241 att ge utvecklingsavdelningen 

och samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att beräkna kostnader för 

renovering av ishallen utifrån svenska ishockeyförbundets krav för spel i 

Hockeyettan. Vid kommunstyrelsens sammanträde förelåg förvaltningens 

förslag. Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att renovera 

nuvarande ishall för att klara av dispensen för spel i Hockeyettan och klara 

av svenska ishockeyförbundets arenakrav för publikhall B och att 

finansieringen om 11 200 000 kr sker genom 2019 års investeringsbudget. 
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Debatt 
Anneli Jakobsson (SD) 

Peter Högberg (S) 

Magnus Gustafsson (M) 

Helen Nilsson (S) 

Yrkanden 
Anneli Jakobsson (SD) yrkar återremiss på ärendet med motiveringen att 

finansiering inte finns med samt att frågeställningarna om ishallen inte kunde 

besvaras till belåtenhet. Helen Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, varav ett är ett återremiss-

yrkande som ska avgöras först. Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras i 

dag eller återremitteras i enlighet med Anneli Jakobssons (SD) förslag och 

finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs 

och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. 

Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej. 

Omröstningen ger 38 ja-röster, 2 nej-röster och 3 som avstår. 

 

Ordföranden frågar därefter om fullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag.  

Beslutsunderlag 

Dispensbeslut, tävlingsnämnden 2017-09-07, Id 58019 

Tjänsteskrivelse, Anton Palmer, fritidssamordnare, 2018-03-07, Id 60134 

Arbetsutskottets beslut 2018-04-24 § 102 

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, KS § 117 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

     Bilaga 

___________________ 
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§ 93 Dnr 2018/000166  Kod 171 

Arbetsordning för rengöring och brandskydd samt 
frister för sotning och brandskyddskontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

godkänna nya sotnings- och brandskyddskontrollfrister samt uppdaterad 

arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll.  

 

Sammanfattning 

Frister för brandskyddskontroll regleras i föreskrift MSBFS 2014:6. Ändring 

har skett från tidigare antagen handling från 2005, då fristerna var 2, 4 och 8 

år. Enligt nuvarande förskrift är fristerna 3 och 6 år.  

 

Sotningsfristerna har anpassats till allmänna rådet i MSBFS 2014:6.  

 

Arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll har endast uppdaterats 

med hänvisningen till rätt förskrift. Vid kommunstyrelsens sammanträde 

förelåg arbetsutskottets förslag. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna nya 

sotnings- och brandskyddskontrollfrister samt uppdaterad arbetsordning för 

rengöring och brandskyddskontroll.  

 

Beslutsunderlag 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förskrift MSBFS 2014:6 

Sotningsfrister 2018 

Brandskyddskontrollsfrister 2018 
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Arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll 2018 

Tjänsteskrivelse Roger Linder, brandmästare 2018-03-15 

Arbetsutskottets beslut 2018-04-24 § 112 

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, KS § 119 

 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 94 Dnr 2018/000206  Kod 111 

Begäran om entledigande från Anders Fransson (L) och 
Erik Helin (L) från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anders Fransson (L) och Erik 

Helin (L) från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och remitterar 

ärendet till länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Anders 

Fransson (L) och Erik Helin (L) avseende uppdragen som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

 

Fler personer har skrivit under skrivelsen, men fullmäktige kan endast 

entlediga den som har ett uppdrag. 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Anders Fransson (L) och Erik Helin (L) m fl, 

Id 60599 

 

Beslutet skickas till 

Erik Helin 

Anders Fransson 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

 

___________________ 
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§ 95 Dnr 2018/000272  Kod 109 

Medborgarförslag om hastighetsnedsättning på 
Trekantsvägen, Vimmerby 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beslut genom förenklad hantering.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger medborgarförslag inlämnat av Lena 

Söderberg. Av medborgarförslaget framgår att det finns önskemål om att 

sänka hastigheten på Trekantsvägen i Vimmerby. De som bor på 

Trekantsvägen i Vimmerby anser att nuvarande hastighet på 70 km/h är 

alldeles för högt. Det har blivit mycket trafik på senare år, även kvällar och 

nätter. Det kommer snart hända en olycka om inget görs. Vägen mot 

Skillingarum, som har en bråkdel av trafik har 30 km/h. En av grannarna har 

små barn och det finns djur som vi är rädda om.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Lena Söderberg, Id 61108 

 

Beslutet skickas till 

Lena Söderberg 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 96 Dnr 2018/000267  Kod 109 

Motion om microstöd till småföretag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämna av Lars Johansson (V). 

Av motionen framgår följande. Många välmående företag i olika branscher 

är viktigt för att få en fungerande kommun som kan möta framtiden. 

Samhälle och näringsliv förändras ständigt, och vilka framtidens 

framgångsrika företag kommer att bli kan ingen veta. Vad som däremot är 

säkert är att av de minsta företagen idag, eller något som ännu bara finns 

som en idé, i framtiden kan bli avgörande för vår kommuns utveckling. 

 

Att stödja småföretag är därför att satsa på utveckling för framtiden. 

Småföretag med en fast förankring i sin bygd ger stabila företag som ofta 

bidrar till samhället på fler sätt än att erbjuda arbeten, och som inte lämnar 

vår kommun för kortsiktiga vinster någon annanstans  

 

De företagsstöd som idag finns via det offentliga, till stor del finansierade 

med EU-medel, är ofta till ingen hjälp alls för de minsta och växande 

företagen. Vad EU menar med småföretag är en helt annan sak än vad vi här 

i Vimmerby tänker på när vi hör ordet. För att kunna nå de stöd som finns 

krävs det en redan relativt stor verksamhet och framför allt kapital för att 

komma på fråga.  

 

Därför vill Vänsterpartiet att kommunen ska verka för ett enklare stöd till de 

minsta företagarna, ett microstöd. För de allra minsta företagen kan ett 

sådant stöd vara skillnaden mellan att ta ett viktigt och osäkert 

utvecklingssteg eller att inte växa alls. Konkret kan det handla om inköp av 

en liten maskin för automatisering eller utöka kapaciteten, men minst lika 
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värdefullt är känslan att någon tror på ens idé så pass att man får stöd till 

den.  

För kommunen innebär det att en mycket liten summa kan göra stor skillnad 

för en framtida framgångsrik företagare. Därför föreslår vi att kommunen 

inför ett sökbart microstöd för de allra minsta och nya företagen. Stödet kan 

förslagsvis vara på max 25000 kr och begränsas till 4 beviljanden per år. En 

mindre uttagningskommitté bestående av företagare och kommunen bör 

bildas. 

 

Med anledning av ovanstående föreslår vänsterpartiet att: 

- kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen uppdraget att utveckla ett 

system med mikrostöd till små företag och personer med intressanta ideér.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Lars Johansson (V), Id 61031 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 97 Dnr 2018/000287  Kod 109 

Motion - Mindre barngrupper och fler förskoleenheter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till barn- och 

utbildningsnämnden för yttrande och till kommunstyrelsen för beredning och 

framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Gudrun Brunegård 

(KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson (KD) om mindre 

barngrupper och fler förskoleenheter. Barn är olika och har olika behov. 

Behoven förändras också efter barnets utvecklingsfaser. Små barn behöver 

små grupper med ett begränsat antal vuxna att knyta an till, för att känna 

trygghet och utvecklas väl.  

 

Därför har Skolverket 2016 rekommenderat att för barn mellan ett och tre år 

är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra 

och fem år är riktmärket nio till 15 barn. Skolverkets riktmärken för 

barngrupper ska bidra till att kommuner och fristående förskolor kan skapa 

en bra förskola för barnen.  

 

Enligt Skolverkets statistik var genomsnittet för barngruppernas storlek i 

Vimmerby 16,6 år 2014. Ingen uppgift finns tillgänglig för åldersgruppen 1-

3 år. Man kan dock befara att barngruppernas storlek för de minsta barnen 

ligger över rekommendationen.  

 

För stora grupper påverkar enligt Skolverket både barn och personal. Studier 

visar också att barn som har gått i stora förskolegrupper oftare är inblandade 

i konflikter när de sedan går i skolan. Personaltäthet är viktigt men stora 

barngrupper är i sig ett problem, i synnerhet för de yngsta barnen. Stora 

barngrupper leder till att barnen tvingas ha relationer till för många andra 

barn och vuxna vilket påverkar tryggheten. Studier visar också att 
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förskolepersonal i många fall upplever att barngrupperna är för stora och att 

det leder till att pedagogiken blir lidande. 

Med detta i åtanke är vi fortsatt mycket tveksamma till den rådande trenden i 

kommunen, med allt fler mastodontförskolor, med många avdelningar som 

samarbetar. Det ger barnen ännu fler barn och vuxna att relatera till, än de 

som ingår i den egna gruppen, och kan riskera att öka otryggheten 

ytterligare. Vår uppfattning är att kommunen därför bör avbryta planeringen 

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

enheter, exempelvis en andra avdelning i Djursdala.  

 

Kristdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen 

i uppdrag  

 

att  ta fram aktuell statistik för hur stora barngrupperna är för olika 

åldersgrupper i kommunen, 

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, samt  

att avbryta planeringen för en tredje förskola i VOK-skogen och 

istället planera för fler mindre förskolor.  

 

Fråga 

Eva Berglund (S) 

Gudrun Brunegård (KD)  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD) m fl, Id 61259 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen   

Barn- och utbildningsnämnden    

 

___________________ 
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§ 98 Dnr 2018/000296  Kod 109 

Motion om luciatåg på fullmäktige i december månad 

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 luciatåg under fullmäktige i december. Av motionen framgår att 

sverigedemokraterna värnar om våra svenska traditioner och vill bevara 

dessa. Traditioner är viktiga för det sociala och kulturella arvet. Ett luciatåg 

uppträder under årets mörkaste månad, december och hon sprider glädje där 

hon med följe träder fram.  

 

Sverigedemokraterna yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att 

årligen ordna ett luciatåg under kommunfullmäktiges sammanträden i 

december månad.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 61323 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

___________________ 
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§ 99 Dnr 2018/000298  Kod 109 

Motion - förbättra dialogen med företagarna 

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 Gudrun Brunegård 

(KD) med flera. Av motionen framgår sammanfattningsvis att Vimmerby 

behöver ett blomstrande företagande och därför behöver både 

förtroendevalda och tjänstemän bli mer lyhörda för företagandets villkor, för 

att öka motivationen att rensa i regelkrångel och lotsa genom byråkratin. 

 

Kristdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta att uppmana 

kommunstyrelsen att införa regelbundna företagsbesök i anslutning till 

sammanträdena och att införa tjänstegarantier i alla nämnder och styrelser.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), , Torbjörn Sandberg (KD) och 

Ola Gustafsson (KD), Id 61349 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 100 Dnr 2018/000006  Kod 000 

Inbjudningar 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att den som vill gå på föreläsningen anmäler 

sig till folkhälsosamordnare Anders Degerman och att inget arvode utgår till 

fullmäktiges ledamöter eller ersättare.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger inbjudan till ledamöter och ersättare i 

fullmäktige till inspirationsföreläsning den 22 augusti 2018 av överläkare 

Anders Hansen om vikten av att träna. Föreläsningen ges på Mässhallarna, 

Hotel Ronja. 

 

Anmälan görs till folkhälsosamordnare Anders Degerman och inget arvode 

utgår.  

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan till föreläsning den 22 augusti, Id 61357 och Id 61358 

Information om föreläsning från Anders Degerman, Id 61356 

 

Beslutet skickas till 

Folkhälsosamordnare Anders Degerman 

HR-avdelningen     

 

___________________ 

 


