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 § 76 Dnr 2015/000341 109 

Medborgarförslag Skolskjuts till Gymnasieelever 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 

avslås. då kommunen enlig lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att 

svara för vissa elevresor inte är skyldiga att anordna skolskjuts för 

gymnasieelever. Gymnasieelever har dock även fortsättningsvis möjlighet att 

åka med befintliga skolskjutsar i mån av plats. 

 

Sammanfattning 

Uta Harder har lämnat in medborgarförslag om huruvida skolskjutsen för 

gymnasieelever verkligen ska fasas ut? Kommunfullmäktige beslutade 2013-

12-16 att rätten till skolskjuts för gymnasieelever ska fasas ut. Elever som 

redan börjat på gymnasiet skulle få ha rätt att åka skolskjuts under resten av 

sin gymnasietid, men nya elever skulle inte få samma rätt till skolskjuts. Det 

står i beslutet att en utvärdering ska göras efter läsåret 2014.  

Uta Harder föreslår att kommunen tar sitt förnuft till fånga och ser den 

självklara lösning som redan finns: att gymnasieelever får åka med i de 

skolskjutsar som redan finns och/eller åker förbi. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 

avslås. då kommunen enlig lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att 

svara för vissa elevresor inte är skyldiga att anordna skolskjuts för 

gymnasieelever. Gymnasieelever har dock även fortsättningsvis möjlighet att 

åka med befintliga skolskjutsar i mån av plats. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag väkt av Uta Harder, Id 48615 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-28 § 219 Medborgarförslag om 

huruvida skolskjutsen för gymnasieelever verkligen ska fasas ut.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-17 § 400, Medborgarförslag: Skolskjuts 

till Gymnasieelever.  

Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-16 § 249 Revidering av riktlinjer för 

skolskjutsar.  

Tjänsteskrivelse, Joakim Svensson, trafikadministratör 2017-11-21 Id 58910 

Beslutet skickas till 

Uta Harder 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

___________________ 
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§ 77 Dnr 2017/000567 109 

Motion om sökregister för motioner och interpellationer 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 

besvarad.   

Sammanfattning 

Motion har lämnats in av Anneli Jakobsson (SD) m.fl. angående införande 

av ett register på kommunens hemsida över motioner, interpellation samt 

enkla frågor och svar. 

 

På hemsidan läggs det idag ut kallelse och protokoll från politiska 

sammanträden, där medborgare och media kan ta del av fattade beslut. 

Kommunens förtroendevalda har, genom tillgiven läsplatta, tillgång till 

Ciceron Assistenten – ett digitalt sammanträdesrum där handlingar och 

beslutsunderlag finns tillgängligt. 

Vid en uppdatering som gjordes 2018-02-20 tillkom en sökfunktion för 

Ciceron Assistenten. Därmed kan nu förtroendevalda söka efter bl.a. 

motioner och interpellationer.  

Med hänvisning till den nya sökfunktionen på Ciceron Assistenten föreslås 

motionen anses vara besvarad. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 

besvarad.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2018-02-12 Id 59846  

Arbetsutskottets beslut 2018-01-16 § 5 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2018-01-08 Id 59339  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18 § 262 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 59193   

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson (SD)  

___________________ 
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§ 78 Dnr 2015/000486 109 

Motion om samlad skoldag 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 

besvarad genom den utredning som genomförts och att fullmäktige 2017-11-

27 beslutat att avslå yrkande om att införa samlad skoldag.   

Sammanfattning 

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

Motionären yrkar att kommunen utreder möjligheten till samlad skoldag med 

kostnadsredovisningar och redovisning av kvalitetshöjning samt bättre 

nyttjande av legitimerade lärare och att kommunen undersöker erfarenheter 

från andra kommuner och implementerar samlad skoldag utifrån Vimmerby 

kommuns förutsättningar i dialog mellan kommunstyrelsen och barn- och 

utbildnings-nämnden.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår avslag på motionen om samlad 

skoldag, utifrån att barn- och utbildningsförvaltningen för närvarande saknar 

tid och resurser för analys och utredning av samlad skoldag. 

Arbetsutskottet beslutade 2016-04-25 att hänskjuta ärendet till 

budgetberedningen för 2017. 

I samband med budgetbeslut 2017 beslutade kommunfullmäktige 2017-11-

27 att avslå centerns yrkande om samlad skoldag. 

För närvarande bedöms inte förutsättningar finnas för att genomföra samlad 

skoldag enligt motionens skrivning. Motionen föreslås därför vara besvarad. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 

besvarad genom den utredning som genomförts och att fullmäktige 2017-11-

27 beslutat att avslå yrkande om att införa samlad skoldag.   

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 49495. 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 286, 2015-11-23. 

Kommunstyrelsens beslut, KS § 14, 2016-01-12. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 19972). 

Barn- och utbildningsnämndens beslut BUN § 46, 2016-03-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-04-25, KSAU § 75 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, KF § 217 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2018-03-05 id 60109 

Beslutet skickas till 
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Ingela Nilsson Nachtweij (C)  

Barn- och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 79 Dnr 2017/000404 109 

Motion - Äldreboendegaranti i Vimmerby kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att avvakta Kalmar kommuns utredning innan 

motionen hanteras ytterligare.  

 

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD) har lämnat in motion angående införande av 

äldreboendegaranti i Vimmerby kommun. En äldreboendegaranti skulle 

kunna garantera att varje person över exempelvis 85 år har lagstadgad rätt till 

en plats på äldreboende när och om de vill. Behovsbedömningen tas således 

bort och att ta bort behovsbedömningen kan ses som ett avsteg från 

nuvarande lagstiftning, vilket redovisades i svaret på en tidigare motion från 

kristdemokraterna.  

 

Men för att nå ett steg på vägen mot en äldreboendegaranti vill 

kristdemokraterna föreslå kommunfullmäktige beslutat att uppdra åt 

kommunstyrelsen att klarlägga vad som inom nuvarande lagstiftning är 

möjligt att göra för att vår kommun ska kunna gå före och erbjuda en 

äldreboendegaranti, alternativt ta kontakter med SKL och 

socialdepartementet för att försöka få till stånd de regeländringar som 

behövs. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2018 att återremittera motionen 

med motiveringen att hämta in uppgifter om hur Kalmar kommun har jobbat 

med frågan.  

 

Vid dagens arbetsutskott informerar Helen Nilsson (S) om att hon kontaktat 

Kalmar kommun och frågan befinner dig där under utredning och väntas 

vara klar till sommaren.  

Förslag till beslut 

Helen Nilsson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att avvakta Kalmar 

kommuns utredning innan motionen hanteras ytterligare.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 58031 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25 § 186 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 29 
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Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06, KS § 39 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26 § 27 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård (KD) 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 80 Dnr 2018/000127 109 

Motion om gratis broddar till alla som fyllt 65 år i 
Vimmerby kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 

hänvisning till tidigare beslut 2017-06-19 KF § 137 motion om att erbjuda 

halkskydd till äldre och rörelsehindrade.  

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Anneli Jakobsson 

(SD) om att kommunen ska ge gratis broddar till alla som fyllt 65 år i 

Vimmerby kommun. Av motionen framgår bland annat följande: 

 

Med anledning av ovanstående yrkas att kommunfullmäktige beslutar att 

erbjuda gratis broddar till alla ålderspensionärer i Vimmerby kommun. 

 

2015 lämnade Sverigedemokraterna in en liknande motion om att erbjuda 

halkskydd till äldre och rörelsehindrade. Den motionen avslags med 

motiveringen att inköp av halkskydd är individens ansvar och att kommunalt 

inköp tar försäljning från den lokala handeln. Det är heller inte ekonomiskt 

lämpligt att prioritera halkskydd till äldre framför lagstadgad verksamhet 

(2017-06-19 KF § 137).  

Förslag till beslut 

Helen Nilsson (S) yrkar, med instämmande av Erik Paulsson (C) att 

arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 

hänvisning till tidigare beslut 2017-06-19 KF § 137.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 59833 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26 § 38 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson (SD)  

___________________ 
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§ 81 Dnr 2018/000145 109 

Motion om digitalisering in i framtiden 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till 

administrativa avdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.   

Sammanfattning 

Motion har lämnats in av Ingela Nilsson Nachtweij (C) om digitalisering in i 

framtiden. Centerpartiet föreslår genom denna motion  

 - att kommunen snarast tar fram en digitaliseringsstrategi som beskriver hur 

kommunen ska bli bättre på digitalisering och ligga i framkant vad gäller 

digital teknik och digitalt användande 

- att kommunen utreder hur den hanterar IT-frågor inom kommunen både 

vad gäller funktion och kostnader. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till 

administrativa avdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.   

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 59956 

Kommunfullmäktiges beslut § 39 2018-02-26  

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, Kommunsekreterare 2018-03-13 id 60223  

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 82 Dnr 2018/000146 109 

Motion om solelpaneler på kommunal byggnader 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 

besvarad med motiveringen att investeringar för år 2019 hanteras inom 

pågående budgetprocess.  

Reservationer 

Erik Paulsson (C) avstår från att delta i beslutet.  

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) om solelpaneler på kommunala byggnader.  

 

Centerpartiet föreslår genom denna motion att kommunen investerar 8 

miljoner under perioden 2019-2023 i solceller på kommunala byggnader 

spridda över hela kommunen.  

 

Förslag till beslut 

Helen Nilsson (S) yrkar att motionen anses vara besvarad med motiveringen 

att investeringar för år 2019 hanteras inom pågående budgetprocess.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 59955 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26 § 27 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  

___________________ 
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§ 83 Dnr 2018/000132 109 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 
2018-03-20 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna redovisningen   

 

Sammanfattning 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska redovisning av medborgarförslag 

vilkas beredning ännu inte slutförts redovisas för kommunfullmäktige i april 

och oktober varje år. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning fattar 

arbetsutskottet beslut om godkännande av redovisning. 

 

Under perioden sista mars 2017 till mars 2018 har arton stycken 

medborgarförslag besvarats. Under samma period har sju stycken 

medborgarförslag väckts. Fyra stycken medborgarförslag är ännu inte 

besvarade.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna redovisningen   

Beslutsunderlag 

Redovisning av medborgarförslag 2018-03-20 59851  

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, Kommunsekreterare 2018-03-12 id 60217  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

 

 

___________________ 
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§ 84 Dnr 2018/000133 109 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2018-03-20 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna redovisningen     

 

Sammanfattning 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska redovisning av motioner vilkas 

beredning ännu inte slutförts redovisas för kommunfullmäktige i april och 

oktober varje år. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning fattar 

arbetsutskottet beslut om godkännande av redovisning. 

 

Under perioden sista mars 2017 till mars 2018 har tjugo stycken motioner 

besvarats. Under samma period har sjutton stycken motioner väckts. 

Tjugofyra stycken motioner är ännu inte besvarade.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna redovisningen     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, Kommunsekreterare 2018-03-12 id 60218 

Redovisning av motioner 2018-03-20 id 59852  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

 

 

___________________ 
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§ 85 Dnr 2018/000108 860 

Remiss- Kulturplan Kalmar län 2022 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom förslaget till ny 

kulturplan för Kalmar län, Kultur att växa i – Kulturplan för Kalmar län 

2022.  

 

Sammanfattning 

Landstinget Kalmar län har skickat ut ett förslag till ny kulturplan för 

Kalmar län på remiss, Kultur att växa i – Kulturplan för Kalmar län 2022. 

Kulturplanen har tagits fram i dialog med länets kommuner, kulturaktörer, 

länsstyrelsen, organisationer med flera. 

  

Kulturplanen redogör för kulturen utifrån regional utveckling och den 

regionala kulturen, prioriterade mål, kulturpolitiken, lagar och demokrati. De 

dialoger som hållits i länet har varit kommunbesök där landstinget träffat 

politiker och tjänstemän. Under 2017 har det också varit träffar runt om i 

länet för respektive kulturyttring som ingår i planen. Inbjudningarna till 

dessa träffar var öppet riktade och deltog gjorde kommunala tjänstemän, 

regionala kulturinstitutioner, föreningar, organisationer, utbildningsväsendet 

med flera. Under hösten 2017 ägde en avslutande sittning rum i Mönsterås 

där alla länets kommuner var representerade med tjänstemän och politiker, 

där alla hade möjlighet att yttra sig.  

 

Utifrån det förslag till kulturplan för Kalmar län, som nu finns ute på remiss, 

så är förslaget att kommunstyrelsen ställer sig bakom Kultur att växa i – 

Kulturplan för Kalmar län 2022. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom förslaget till ny 

kulturplan för Kalmar län, Kultur att växa i – Kulturplan för Kalmar län 

2022.  

Beslutsunderlag 

Kulturplan Kalmar län 2022 

Följebrev remiss 

Tjänsteskrivelse Anna Olausson, kultursamordnare 2018-03-14 

Beslutet skickas till 
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Landstinget i Kalmar län 

 

___________________ 
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§ 86 Dnr 2018/000121 175 

Remiss av promemorian "Genomförande av 2017 års 
ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avstår från att yttra sig över remissen.   

 

Sammanfattning 

Remiss har inkommit angående Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv 

till EU:s vapendirektiv. Svar ska vara inne senast den 20 april. 

 

Remissen har diskuteras inom kommunstyrelseförvaltningen och bedöms 

inte påverka kommunen i den grad att ett remissvar anses vara aktuellt.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avstår från att yttra sig över remissen.   

Beslutsunderlag 

Remiss, justitiedepartementet 2018-01-17   

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2018-03-20 Id 60312 

Beslutet skickas till 

Justitiedepartementet 

 

___________________ 
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§ 87 Dnr 2018/000179 043 

Årsredovisning 2017 Vimmerby kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

kommunens årsredovisning för 2017.  

 

Sammanfattning 

Årsredovisningen 2017 för kommunen innehåller utöver kommunens resultat 

även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Övergripande mål 

följs upp och väsentliga händelser beskrivs. 

 

Resultatet 2017 för kommunen blev 8,0 mnkr och för kommunkoncernen 

25,9 mnkr.  

 

Årets balanskravsresultat är 6,6 mnkr och det finns inget underskott från 

tidigare år att återställa. 

 

Årsredovisningen kommer att kompletteras med revisionsberättelse från 

kommunens revisorer för behandling i kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

kommunens årsredovisning för 2017.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017, Id 60320 

Tjänsteskrivelse Mattias Karlsson, ekonomichef 2018-03-21 Id 60319 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 88 Dnr 2018/000157 04 

Begäran om utökad budgetram för ökat elevantal i 
grundskolan F-9 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår, med ändring av barn- och utbildningsnämndens 

förslag, kommunfullmäktige besluta att avslå begäran om utökad ram på 2,5 

mnkr.  

 

Sammanfattning 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en 

nettobudget på 139,1 mnkr under 2017 och redovisar ett nettounderskott på 

11,3 mnkr vid årets slut. Det är fler elever i verksamheten, både nyanlända 

och folkbokförda. Statsbidrag täcker upp de nyanländas del men inte övrigas. 

Antalet elever med behov av extra stöd växer och stora delar av underskottet 

2017 beror på ökade kostnader för elevassistenter (-7,0 mnkr). 

 

Elevtalen för läsåret 2016/2017 var 1628 elever. Elevantalet har under 

läsåret 2017/2018 förändrats från att i september 2017 vara 1671 elever i 

grundskolan, 

är det 1696 elever i januari 2018. Vid en ny beräkning för läsåret 2018/2019 

med nya elevtalen inlagda är antalet elever 1730, det vill säga en ökning på 

två läsår med över 100 elever. 

 

När förvaltningen beräknar budget 2018 summeras elevtalen för två läsår 

2017/2018 och 2018/2019 och summan delas med två. För 2018 är snittet 

1701 elever. Budgeten erhålls för kalenderåret 2018 som för skolans del 

innebär vårtermin 2018 och hösttermin 2018, det vill säga två halva läsår. 

Om man behåller samma resurstilldelning som de senaste åren fattas det 5 

tjänster. 

Förvaltningen gör bedömningen att inte kunna minska på resurserna till år 7-

9 varför förslag enligt alternativ 2 innebär att minska resurstilldelningen för 

år Fk-6 med 0,4 tjänster per 100 elever. Det motsvarar 5 tjänster färre. Det 

innebär att klasserna i Fk-6 blir större och att möjligheten till klassdelningar 

minskar. Det är de stora enheterna som får de största neddragningarna. 

Skollagen säger att alla elever oavsett behov ska ges möjlighet att klara 

målen, den möjligheten minskar med minskade resurser. Statsbidraget för 

lågstadiesatsningen på 2,7 mnkr kan inte sökas.  
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Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen äska 2,5 

mnkr i utökad ram för ökat elevantal i grundskolan F-9.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-21 § 24 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

___________________ 
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§ 89 Dnr 2017/000388 000 

Fortsatt hantering utifrån genomlysning av BUN 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet besluta att barn- och utbildningsnämnden bjuds in till 

kommunstyrelsens nästa sammanträde för gemensam diskussion om vidare 

hantering.  

 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-05 fick Kristineberg 

Lärföretag i uppdrag att genomlysa barn- och utbildningsförvaltningen. Vid 

sammanträdet den 6 mars presenterade Agneta Gatel det genomförda 

uppdraget. 

 

Vid dagens sammanträde diskuterar arbetsutskottet fortsatt hantering utifrån 

genomlysningen.  

Förslag till beslut 

Tomas Peterson (M) yrkar, med instämmande av övriga ledamöter, att barn- 

och utbildningsnämnden bjuds in till kommunstyrelsens nästa sammanträde 

för gemensam diskussion om vidare hantering.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05 § 304 

Uppdragsbeskrivning genomlysning av Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06 § 61 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 23(35) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 90 Dnr 2018/000063 107 

Bolagsordningar och särskilda ägardirektiv för 
Vimmerby kommuns bolag 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna föreliggande bolagsordningar för Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB, Vimarhem AB, Vimmerby Energi och Miljö AB, 

Vimmerby Energiförsäljning AB, Vimmerby Energi Nät AB och för 

Vimmerby Fibernät AB, 

 

att godkänna föreliggande särskilda ägardirektiv för Vimarhem AB, 

Vimmerby Energi och Miljö AB och för Vimmerby Fibernät AB 

 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Fibernät AB:s 

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 40 mkr, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas 

på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven, 

 

att instruera stämmoombudet att rösta på årsstämman 2018 enligt 

föreliggande instruktioner. 

 

Sammanfattning 

Vid fullmäktiges sammanträde 2014-12-08, KF § 211 gjordes senast en 

översyn av de kommunala bolagens samtliga bolagsordningar och 

ägardirektiv. Därefter har en rad bolag på olika sätt tagits bort och ändrats. 

Det finns behov av att göra en översyn av samtliga bolagsordningar och ge 

nya ägardirektiv för kommunens bolag. 

Riktlinjer och generella ägardirektiv för kommunens bolag fastställdes av 

fullmäktige 2017-05-29, KF § 106. Dessa ska nu också fastställas på bolags-

stämmorna i maj 2018 för att gälla för samtliga bolag. 

Stämmoombud har av fullmäktige 2016-03-21 utsetts för hela 

mandatperioden vad gäller samtliga kommunala helägda och delägda bolag 

fram till och med bolagsstämma 2019.  

 

 

De viktigaste förändringarna är följande: 
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Av de generella ägardirektiven framgår att det av bolagsordningarna ska 

framgå om bolaget ska eller får ha en verkställande direktör. Det har nu 

tagits in i varje bolagsordning.  

 

Bolagsordningen för moderbolaget Vimmerby kommun Förvaltnings AB har 

justerats för att överensstämma med uppdraget som koncernmoder. 

Kommunen äger inte längre industrifastigheter som hyrs ut och skrivningar 

om detta har därför tagits bort. 

 

Bolagsordningen för Vimmerby Fibernät AB har justerats till 

överensstämma med den verksamhet som bolaget ska bedriva sedan 

Vimmerby kommun överlät fiberinfrastrukturen till Vimmerby Fibernät. 

 

Vad gäller Vimmerby Energi och Miljö AB har i de särskilda ägardirektiven 

tagits med skrivning för att förtydliga att bolaget ska ta hand om och bekosta 

förvaltningen av tjänster inom vatten, avlopp och renhållning enligt den 

diskussion som var på kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13. 

 

Från ekonomiavdelningen förs fram att det finns behov av att öka borgens-

åtagandet vad gäller Vimmerby Fibernät AB. från 25 mnkr till 40 mnkr. 

Fullmäktige föreslås därför besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Vimmerby Fibernät AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 40 

mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 

ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. Tidigare beslut finns på 25 mnkr. 

 

Vid dagens arbetsutskott redogör Therese Jigsved, kanslijurist i ärendet.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna föreliggande bolagsordningar för Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB, Vimarhem AB, Vimmerby Energi och Miljö AB, 

Vimmerby Energiförsäljning AB, Vimmerby Energi Nät AB och för 

Vimmerby Fibernät AB, 

 

att godkänna föreliggande särskilda ägardirektiv för Vimarhem AB, 

Vimmerby Energi och Miljö AB och för Vimmerby Fibernät AB 

 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Fibernät AB:s 

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 40 mkr, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas 

på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven, 
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att instruera stämmoombudet att rösta på årsstämman 2018 enligt 

föreliggande instruktioner. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Therese Jigsved, kanslijurist 2018-03-23 Id 60362  

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-21, KF § 67 

Bolagsordning för Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

Bolagsordning för Vimarhem AB 

Bolagsordning för Vimmerby Energi och Miljö AB 

Bolagsordning för Vimmerby Energiförsäljning AB 

Bolagsordning för Vimmerby Energi Nät AB 

Bolagsordning för Vimmerby Fibernät AB 

Särskilda ägardirektiv för Vimarhem AB 

Särskilda ägardirektiv för Vimmerby Energi och Miljö AB 

Särskilda ägardirektiv för Vimmerby Fibernät AB 

Instruktioner för Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

Instruktioner för Vimarhem AB 

Instruktioner för Vimmerby Energi och Miljö AB 

Instruktioner för Vimmerby Energiförsäljning AB 

Instruktioner för Vimmerby Energi Nät AB 

Instruktioner för Vimmerby Fibernät AB 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-13, KSAU §  

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunala bolag 

Revisorerna 

Ekonomiavdelningen 

___________________ 
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§ 91 Dnr 2018/000013 000 

Information om Agenda 2030 och Vimmerby kommuns 
miljöarbete 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde informerar Arvid Lindblad, hållbarhetsstrateg om 

Agenda 2030 och Vimmerby kommuns miljöarbete.  

 

___________________ 
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§ 92 Dnr 2018/000009 000 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadsavdelningen om 

pågående verksamhet. Deltar gör Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef och 

Andreas Horste, gatuchef. 

 

Arbetsutskottet diskuterar kring intresse kring mark- och exploatering samt 

personalsituation inom avdelningen.  

 

___________________ 
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§ 93 Dnr 2018/000167 006 

Inför samrådsmöte Vimmerby - Hultsfred - kostfrågan 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde diskuteras kostfrågan mellan Vimmerby och 

Hultsfreds kommuner. Deltar gör Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, 

Andreas Horste, gatuchef och Peter Olson, kommunjurist. 

 

 

___________________ 
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§ 94 Dnr 2018/000010 000 

Utvecklingsavdelningen informerar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde informerar utvecklingsavdelningen om pågående 

verksamhet. Deltar gör Thomas Svärd, utvecklingschef, Carina Östh, 

näringslivsutvecklare och Bo Palmer, projektledare. 

 

Arbetsutskottet diskuterar om Allas Vimmerby, intresse mark- och 

exploatering samt utvecklingsavdelningens förändrade arbetsprocesser och 

kontaktytor.  

 

___________________ 
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§ 95 Dnr 2016/000582 805 

Handlingsplan Ishall 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Svenska ishockeyförbundet har beviljat dispens för spel i Hockeyettan 

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

handlingsplan för att uppnå arenakravet Publikhall B. 

Kostnadsförutsättningar och tidsplan har tagits fram av 

kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Vid dagens sammanträde deltar Anton Palmer, föreningssamordnare, 

Thomas Svärd, utvecklingschef, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef och 

Bo Palmer, projektledare. Kostnadsberäkningar, uppdelat i alternativ och 

etapper, har tagits fram av fastighetskontoret och presenteras för 

arbetsutskottet. 

 

Arbetsutskottet diskuterar tidsaspekter och beslutstider.  

Beslutsunderlag 

Dispensbeslut, tävlingsnämnden 2017-09-07  

 

___________________ 
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§ 96 Dnr 2018/000159 805 

Utökat bidrag Vimmerbyortens Ryttarförening 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

Att  Höja Ryttarföreningens årliga skötselbidrag med 25tkr från 

 75tkr till 100tkr. 

Att  Bevilja ett förskott på skötselbidraget med 75 tkr årligen under 

 4 års tid. Sammanlagt 300tkr.  

Att Ryttarföreningen skall ge utvecklingsavdelningen en 

 handlingsplan samt månatliga rapporter från sina 

 styrelsemöten. 

Sammanfattning 

Ryttarföreningen i Vimmerby inkom den 3 mars 2018 med en skrivelse, 

ID60132 där de ber om ett akut lån från kommunen då de har stora 

ekonomiska problem och riskerar att via skatteverket försättas i konkurs. 

Efter ett möte mellan utvecklingsavdelningen och representanter från 

styrelsen i Ryttarföreningen förklarar Ryttarföreningen att de har cirka 210 

tkr i skatteskulder som nu ligger hos kronofogden och om dessa inte 

inkommit inom cirka 2 veckor så kommer föreningen att sättas i konkurs. 

Ryttarföreningen säger också att de har cirka 150tkr i akuta 

leverantörskostnader som de måste betala in, dessa leverantörer levererar 

bland annat mat till hästarna. 

 

Med tanke på att Ryttarföreningen har haft samma skötselbidrag i 9 års tid så 

förslår vi på utvecklingsavdelningen att Vimmerby kommun skall höja detta 

bidrag till 100tkr årligen istället för 75tkr årligen 

Utöver höjningen av skötselbidrag så föreslår vi på utvecklingsavdelningen 

att vi skall erbjuda Ryttarföreningen möjligheten till förskottsutbetalning av 

den nuvarande skötselbidraget på 75tkr årligen i 4 års tid, vilket motsvarar 

en direktutbetalning på 300tkr. Detta innebär att föreningen får 25tkr årligen 

i skötselbidrag år 2019, 2020, 2021 och 2022 om vi väljer att höja bidraget 

med 25tkr årligen. Föreningen skall sälja 2 av sina hästar samt avliva en häst 

vilket föreningen uppskattar kommer inbringa cirka 160tkr. Dessa pengar 

önskas föreningen sedan avsätta med 40tkr årligen i 4 år framåt som en 

motsvarighet till skötselbidrag. När Ryttarföreningen gör sig av med 3 av 

sina hästar innebär det enligt dem inte att de måste minska sin verksamhet, 

de får däremot svårt att öka verksamheten för stunden. 
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Vid dagens sammanträde deltar Anton Palmer, föreningssamordnare, 

Thomas Svärd, utvecklingschef, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef och 

Bo Palmer, projektledare.  

 

Förslag på finansiering kommer kompletteras till kommunstyrelsens 

sammanträde.  

Förslag till beslut 

Utvecklingsavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

Att  Höja Ryttarföreningens årliga skötselbidrag med 25tkr från 

 75tkr till 100tkr. 

Att  Bevilja ett förskott på skötselbidraget med 75 tkr årligen under 

 4 års tid. Sammanlagt 300tkr.  

Att  Finansiering: 

Att Ryttarföreningen skall ge utvecklingsavdelningen en 

 handlingsplan samt månatliga rapporter från sina styrelsemöten 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anton Palmer, fritidssamordnare 2018-03-26 Id 60391 

Skrivelse, Vimmerby Ryttarförening, id 60391 

 

___________________ 
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§ 97 Dnr 2018/000008 000 

Kommunchefen informerar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Carolina Leijonram, kommunchef, informerar arbetsutskottet om pågående 

verksamhet inom kommunstyrelseförvaltningen.  

 

___________________ 
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§ 98 Dnr 2018/000102 869 

Litterär nod Vimmerby kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att  utse Peter Högberg (S) att, tillsammans med tjänstemän inom 

 administrativa avdelningen att ta fram ett underlag för förstudie 

 med syfte att  förverkliga regional kulturnod med bas i 

 Vimmerby kommun som presenteras för Landstingets 

 kulturnämnd i maj månad. 

att  arvode utgår.  

 

Sammanfattning 

När det gäller det regionala uppdraget kring att utveckla en litteraturnod med 

Vimmerby som bas och Vimmerby kommun som nod-ägare behöver det tas 

fram en strategi för hur vi ska kunna förverkliga detta. En tanke är att det 

utses en alternativt två politiker som får kommunstyrelsens ansvar att finnas 

med i arbetet.  

 

Kommunen har från Landstingets i Kalmar läns kulturnämnd fått ett bidrag 

för arbetet under 2018 på 860 00 kr som kan användas för en förstudie där 

kommunen projektanställer/konsultuppdrag en person för att utreda innehåll, 

organisation och framtida finansiering.  

 

Själva uppdraget behöver formuleras tillsammans med representanter från 

landstinget.  

Landstingets i Kalmar läns kulturnämnd vill ha en avstämning under maj 

månad från Vimmerby kommun hur arbetet fortgår. 

 

Förslaget är att Kommunstyrelsens arbetsutskott/Kommunstyrelsen utser 1- 

2 politiker ur Kommunstyrelsen som tillsammans med tjänstemän får 

ansvaret att till en början ta fram ett underlag för förstudie och sedan följa 

förstudien.  

 

Beslutsunderlag 

E-post, Peter Högberg 2018-03-27 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 35(35) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Peter Högberg 

 

___________________ 

 


