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Datum 

2018-04-12 

 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: måndagen den 23 april 2018 kl. 17:30 

Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 

 

 Upprop 

 

Informationsärenden 

1.  Val av protokolljusterare 2018 

2.  Meddelanden 2018 

-Beslut från Länsstyrelsen angående fasta valkretsmandat i Kalmar läns landsting 

-Beslut från JO i ärende mot barn- och utbildningsnämnden 

-Dom från förvaltningsrätten i Linköping angående överklagande av markanvisningsavtal 

 

Information angående säkerhet och risker 

Säkerhetssamordnare Håkan Westerback  

3.  Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2018 

4.  Allmänhetens frågestund i fullmäktige 2018 

5.  Konferens för svenska och ugandiska lokala politiker i Kampala 2018 – information  

6.  Information från revisorerna till fullmäktige 2018 – granskning av årsredovisningen 2017 

Revisor Ulf Svensson 

 

Ärenden för avgörande 

7.  Årsredovisning 2017 Vimmerby kommun - godkänna 

Ekonomichef Mattias Karlsson 

8.  Motion om samlad skoldag 
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9.  Motion om sökregister för motioner och interpellationer 

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

11.  Motion om solelpaneler på kommunal byggnader 

12.  Medborgarförslag Skolskjuts till Gymnasieelever 

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

14.  Bolagsordningar, särskilda ägardirektiv och borgensåtagande för Vimmerby kommuns bolag samt 

instruktioner till stämmoombud vid 2018 års bolagsstämmor 

15.  Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2018-03-20 

16.  Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 2018-03-20 

17.  Fråga om ansvarsfrihet för år 2017- Regionförbundet i Kalmar län 

 

Valärenden 

18.  Begäran om entledigande från Sven-Erik Lönnberg (SD) avseende uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige 

19.  Begäran om entledigande från Lamduan Wandirat (L) och Berna Karlsson (L) från uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige 

20.  Begäran om entledigande från Kent Skaate (C) avseende uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen 

 

Ärenden för beredning 

21.  Motion - Öppna restaurangskolan för kurser riktade till vuxna 

22.  Motion om kajor - en sanitär olägenhet 

23.  Interpellation till kommunalrådet Tomas Peterson (M) om tiggeri i Vimmerby kommun 

24.  Inkomna handlingar 

 
Handlingarna finns tillgängliga på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby och på 
kommunens webbplats www.vimmerby.se under fliken "Kommun och politik". 
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Protokollet justeras den 3 maj 2018 på administrativa avdelningen, Stadshuset, Vimmerby. 
 
Vimmerby den 12 april 2018 
 

 

Lennart Nygren 

Ordförande 

 

 

Therese Jigsved 

Kanslijurist 

 

 

 

 

Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare skicka i första hand ett mail till kommunens 

huvudbrevlåda: kommun@vimmerby.se  

Kontakta även din gruppledare. 

 

Vid frågor kontakta: 

Administratör Liselott Frejd: 0492/ 76 90 18 

Kanslijurist Therese Jigsved: 0492/ 76 90 06 
 

mailto:kommun@vimmerby.se


Ärende 
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Länsstyrelsen 
Kalmar län 

BESLUT 

2018-04-05 

l (3) 

201-3853-17 

Kalmar läns landsting 

Box 601 VIMMERBY KOMMUN 
391 26 Kalmar Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa aVdelningen 

2018 -04- o g 
DnfX_tJ(% j tJo) ID-plae/00 
Id nr 

Fördelning av fasta valkretsmandat i Kalmar läns landsting. 

Kalmar läns landsting har vid sammanträde den 31 maj 2017, § 44, beslutat 

att valkretsindelningen och antalet mandat för Kalmar läns landsting skall vara 

oförändrade vid 20 18 års val tilllandstingsfullmäktige. 

Kalmarläns landsting är vid val tilllandstingsfullmäktige indelat i följande sex 

valkretsar: 

Första valkretsen: Västerviks kommun 

Andra valkretsen: Hultsfreds och Vimmerby kommuner 

Tredje valkretsen: Högsby, Mönsterås och Oskarsharnns kommuner 

Fjärde valkretsen: Emmaboda, Nybro och Torsås kommuner 

Femte valkretsen: Kalmar kommun 

Sjätte valkretsen: Borgholms och Mörbylånga kommuner 

Enligt 4 kap l § vallagen skall antalet personer som har rösträtt i landstinget beräknas 

på grundval av uppgifterna folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om 

behandling av personuppgifter i skatteverkets folkbokföringsverksamhet den l mars 

valåret. 

Länsstyrelsen har av Valmyndigheten erhållit besked om det antal röstberättigade 

som finns i respektive landstings valkrets. 

Postadress 391 86 Kalmar 
Besöksadress Regeringsgatan l 

Telefon 010-223 80 00 
Telefax 010-223 81 10 

E-post kalmar@lansstyrelsen.se 
Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar 



Länsstyrelsen 
Kalmarlän 

BESLUT 

2018-04-05 

Antalet röstberättigade per valkrets uppgår till: 

Första valkretsen: 29256 

Andra valkretsen: 23171 

Tredje valkretsen: 36022 

Fjärde valkretsen: 28 496 

Femte valkretsen: 52 849 

Sjätte valkretsen: 20489 

201-3853-17 

Enligt 4 kap 9 §vallagen skall9/10 av mandaten i landstingsfullmäktige vara fasta 

valkretsmandat Om talet blir brutet när antalet fasta valkretsmandat beräknas, skall 

det rundas av till närmaste lägre hela tal. Återstående mandat är utjämningsmandat. 

Med beaktande av dessa regler fastställer Länsstyrelsen antalet fasta valkretsmandat 

till60. 

Länsstyrelsen fastställer med tillämpning av 4 kap. 10 §vallagen det antal fasta val

kretsmandat som vruje valkrets skall ha till: 

Första valkretsen: 9 

Andra valkretsen: 7 

Tredje valkretsen: 11 

Fjärde valkretsen: 9 

Femte valkretsen: 17 

Sjätte valkretsen: 7 
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Länsstyrelsen 
Kalmarlän 

BESLUT 

2018-04-05 

Detta beslut kan överklagas hos Valprövningsnämnden, se bilaga. 

l /t;_ /L___. 
~.:ladfors 

Kopia till: 
V alnänmdema i länet 
Representerade partier i Kalmar läns landsting 
Valpärmen 
LB 
PL 
FH 

Peter 
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Bilaga 

HURMAN ÖVERKLAGAR HOS V ALPRÖVNINGSNÅMNDEN 

Om ni är missnöj d med Länsstyrelsens beslut kan Ni överldaga detta hos Val
prövningsnämnden. Det gör ni genom en skrivelse till Valprövningsnämnden i 
Stockholm men ni ska länma/skicka skrivelsen till·Länsstyrelsen i Kalmar län. 

- Tala om vilket beslut ni överldagar, t ex genom att ange ärendets nummer 
(diarienummer). 

Tala om varfår ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha. 
Skicka även med sådant som ni anser har betydelse får ärendet. 

Länsstyrelsen måste ha fått er skrivelse senast inom tre veckor från den dag 
besluten kungjordes. Underteckna skrivelsen och uppge namn, person
nummer, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan istället 
ombudet underteckna skrivelsen. 

Observera att er skrivelse ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen i K.alm.ar län, 
Malmbrogatan 6, Kalmar. Postadressen är 391 86 Kalmar. 

För ytterligare upplysningar kan ni vända er till Länsstyrelsen. 



JO RIKSDAGENS 
OMBUDSMJ\N 

BESLUT 

Datum Dn r 

2716-2017 
Justitieombudsmannen 
Lars Lindström 

2018 -04- o 3 

Anmälan mot Barn· och utbildningsnämnden i Vimmerby kommun 

Bakgrund och anmälan 

Barn- och utbildningsnämnden i Vimmerby kommun beslutade den 

22mars 2017 att stoppa intagning till forskolorna i kommunen. 

I en anmälan till JO klagade Jimmy N. på barn- och utbildningsnämnden. Han 

uppgav bl.a. f6ljande: 

Först efter mycket klagomål hade berörda familjer personligen :ffitt infonnation 

om intagnings stoppet. Infonnationen hade lämnats en arbetsdag irman hans barn 

skulle börja inskolning på forskolan. Kommunen hade inte svarat på de frågor 

som han hade ställt via e-post. 

Utredning 

JO begärde att barn- och utbildningsnämnden skulle yttra sig över det som 

Jimmy N. hade uppgett i sin anmälan. 

Nämnden beslutade att som sitt remissvar lämna ett yttrande som 

forvattningschefen Birgi.tha Sahlin hade undertecknat. I yttrandet amordes bl. a. 

foljande: 

Förvallningens bedömning 

Förvaltningen anser ott Vimmerby kommun har fullgjort sin informationsskyl
dighet kring Barn- och utbildningsnämndens beslut om intagningsstopp i 
fOrsko lan. Vidare har ansvarig ~änsteman (ACI) besvarat e-post och telefon
samtal inom rimlig tid och i den utsträckning som huvudmannen fårväntas leva 
upp till. 

Information om intagningsstoppet har nått JN dagen efter ott beslutet fattades i 
samband med att JN kontaktade ACI via telefon med frågor om intagnings
stoppet. Intagningsstoppet blev ett ärende fOr utredning av Skolinspektionen. 
Förvaltningen beslutade att invänta beslut från Skolinspektionen innan nya 
åtgärder (utöver de redan planerade och beslutade) togs fram. 

Vidtagna åtgärder är redovisade till skolinspektionen och 2017-06-02 informem
des skolinspektionen att intagningsstoppet har upphört. 

Riksdagens ombudsmän 
Box 16327 

E-post: justitieombudsmannen@jo.se 
Telefon: OB-786 40 oo 

103 26 Stockholm 
Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 A 

Texttelefon: 020-600 600 
Fax: OB-21 65 56 www.jo.se 
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Dn r 2716-2017 Sid 2 (2} 

Till yttrande bifogades bl.a. två beslut från skolinspektionen gällande riktad 

tillsyn mot Vimmerby kommun (dnr 43-2017:3030). 

Jimmy N. kommenterade remissvaret. 

Bedömning 

Jag konstaterar att skolinspektionen har konun.it frnm till att Vimmerby 

kommun har brutit mot skollagens bestämmelser om att erbjuda barn plats i 

förskola inom rätt tid, men att kommunen därefter har avhjälpt bristen. Med 

hänsyn till detta och till vad som i övrigt har framkommit finner jag inte 

anledning att uttala någon kritik mot barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendet avslutat. 

Lars Lindström 

~ 
Joffn Hedström 
föredragande 

Byråchefen Charlotte Håkansson har deltagit i beredningen av ärendet. 

Sändlista 

Jimmy N. 

Barn- och utbildningsnämnden i Vimmerby kommun (dnr 2017/681714) 



FÖRVALTNINGsRÄTTEN 
l LINKÖPING 

DOM 
2018-03-22 

Mål nr 
5287-17 

Dok.Id 318372 

Postadress 
Box406 
581 04 Linköping 

Meddelad i Linköping 

KLAGANDE 
l. Daniel Lindström, 19750714-2995 
Mi os Gränd l, 598 32 Vimmerby 

2. Börge Andersson, 19490613-2990 
Vita Rosens Gata 8, 598 32 Vimmerby 

3. Roland Hallgren, 19451201-0010 
4. Charlotte Bruse, 19480720-6943 
Nybble Gård, Nybble 121, 598 32 Vimmerby 

5. Monica Karlsson, 19651007-2900 
6. Morgan Karlsson, 19660915-2936 
Östra Nybbletorpet, Nybble 110, 598 32 Vimmerby 

7. Gun-Britt Andersson, 19400916-2985 
8. Åke Andersson, 19390320-2954 
Östra Nybbletorpet, Nybble 106, 598 32 Vimmerby 

9. Jörgen Thörn, 19760229-2976 
Pysslings Gränd 14, 598 32 Vimmerby 

l O. Jim Persson, 19500312-8575 
11. Gudtun Persson, 19490217-2982 
Vita Rosens Gata 10, 598 32 Vimmerby 

MOTPART 
Vimmerby kommun 
598 81 Vimmerby 

ÖVERKLAGATBEsLUT 
Kommunfullmäktige i Vimmerbys kommuns beslut den 19 juni 2017, dnr § 
134 

SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991 :900), KL 

FÖRVALTNINGsRÄTTENSAVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår överklagandena. 

Besöksadress 
Brigadgatan 3 

Telefon 
013-25 11 00 

Telefax 
013-25 11 40 

E-post: forvaltningsratteni Ii nkoping@dom.se 
www. forval t ni ngsratteni linkoping .domstol. se 

Expeditionstid 
måndag- fredag 
08:00-16:00 
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FÖRVALTNINGsRÄTTEN 
I LINKÖPING 

DOM 

BAKGRUND OCH YRKANDEN 

Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun beslutade den I 9 juni 20 I 7 att 

godkänna ett markanvisningsavtal får del av fastigheten Vimmerby 3:3 

mellan Vimmerby kommun och Näckström Fastigheter AB. 

Daniel Lindström, Börge Andersson, Roland Hallgren, Charlotte Bruse, 

Monica Karlsson, Morgan Karlsson, Gun-Britt Andersson, Åke Andersson, 

Jörgen Thöm, Jim Persson och Gudrun Persson (de klagande) yrkar att det 

överklagade beslutet ska upphävas. Samtliga klagande anför i huvudsak 

följande. Den demokratiska processen har blivit förbisedd eftersom det finns 

en massiv opinion mot ett markanvisningsavtaL Avtalet utgör ett otillåtet 

fåretagsstöd eftersom kommunen, enligt markanvisningsavtalet, ska stå får 

75 procent av kostnaderna. Tomten borde istället konkurrensutsättas genom 

budgivning. Vidare är likställdhetsprincipen enligt kommunallagen satt ur 

spel eftersom det finns fler intressenter på den aktuella tomten. Kommunen 

har inte heller redovisat några kostnadskalkyler med anledning av 

markanvisningen. Roland Hallgren, Charlotte Bruse, Monica Karlsson, 

Morgan Karlsson, Gun-Britt Andersson, Åke Andersson, Jim Persson och 

Gudrun Persson anför även följande. Kommunen har inte gjort någon 

konsekvensanalys av vad markanvisningen innebär för de boende i området. 

Markanvisningsavtalet skapar stor otrygghet och avtalet strider mot 

kommunens mål "Ett tryggare Vimmerby- möjlighet till gemenskap och 

samvaro i närmiljö". Inte heller har kommunen beaktat barnperspektivet då 

markanvisningsavtalet i allra högsta grad äventyrar barnens trygghet. 

Näckström fastigheter AB saknar skatteuppgifter och bolaget är dessutom 

vilande. Till sin talan bifogar de klagande sju kopior av det i målet aktuella 

rnarkanvisningsavtalet, detaljplan får del av Vimmerby 3:3 

(Nybbleområdet), behovsbedömning tillhörande detaljplan får del av 

Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet), utdrag från allabolag.se, utdrag från 

ratsit.se och FN:s bamkonvention. 
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FÖRVALTNINGsRÄTTEN 
I LINKÖPING 

DOM 

Kommunen vidhåller sitt beslut. 

VAD PARTERNA HAR ANFÖRT 

De klagande 

Samtliga klagande anför följande. 

Kommunen har inte beaktat att över 900 personer, det vill säga cirka 7 

procent av kommunens invånare, motsätter sig markanvisningen. Inte heller 

har kommunen beaktat den skriftliga protest om detta som lämnats in till 

kommunen. Den demokratiska processen är därmed satt ur spel. 

I 6 § i markanvisningsavtalet står det att exploatören ska bekosta 25 procent 

av sina kostnader och att resterande 75 procent ska bekostas av kommunen. 

Detta torde tolkas som otillåtet företagsstöd. Vidare finns det fler 

intressenter på den aktuella tomten, varför det enda rätta borde vara att 

konkurrensutsätta tomten genom budgivning. Genom markanvisningsavtalet 

särbehandlar kommunen en privat aktör framför ytterligare minst en lokal 

intressent och likställighetsprincipen enligt kommunallagen är därmed 

förbisedd eftersom ingen ska särbehandlas. I markanvisningsavtalet finns 

det inte heller några kostnadskalkyler redovisade. 

Roland Hallgren, Charlotte Bruse, Monica Karlsson, Morgan Karlsson, 

Gun-Britt Andersson, Åke Andersson, Jim Persson och Gudrun Persson 

anför även följande. 

Det har inte gjorts några undersökningar av vilka konsekvenser avtalet 

medför för de boende i N ybble. Avtalet skapar stor otrygghet får de boende 

i området, vilket strider mot kommunens mål "Ett tryggare Vimmerby- en 

möjlighet till gemenskap och samvaro i närmiljö". De vill kunna bo kvar i 
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FÖRVALTNINGsRÄTTEN 
I LINKÖPING 

DOM 

sina hus utan att behöva känna rädsla och otrygghet och de vill tryggt kunna 

promenera i intilliggande skog och mark. Den möjlighet till rekreation och 

avkoppling som området runt Nybble ger i och med natur och 

lantbruksmiljö, riskerar att fårsvinna på grund av människors otrygghet. 

Erfarenheter från närstående och från tidigare boende nära exploatörens 

nuvarande fastigheter vittnar om stor otrygghet såväl som rent sanitära 

olägenheter och under senare år har de även själva haft incidenter där 

exploatörens klienter varit inblandade i ärenden gällande djur och 

människor. 

Kommunen har inte heller beaktat barnperspektivet som dels återfinns i 

dokumentet behovsbedömning tillhörande detaljplan får del av Vimmerby 

3:3 (Nybbleområdet), dels i FN:s bamkonvention. Det är åtskilliga barn från 

Nybbleområdet och från andra delar av staden, som ensamma eller i sällskap 

av vuxna, upplever den lantliga miljön i Nybble. De tittar på djuren, plockar 

blommor eller åker till Stångån för att fiska. Genom markanvisningsavtalet 

förlorar barnen möjligheterna att uppleva en äkta '' lantmiljö". Även barns 

möjligheter att fårflytta sig själva och möjligheter till lek utomhus påverkas 

av markanvisningen. I FN:s barnkonvention beskrivs att barnets bästa ska 

beaktas vid alla beslut som rör barn. Kommunen har i detta ärende bortsett 

från de mest grundläggande delarna av barnperspektivet, nämligen 

tryggheten. Genom markanvisningsavtalet äventyras barnens rätt till 

trygghet. 

Kommunens avtalspartner, Näckström Fastigheter AB, har enligt 

allabolag.se ingen uppgift om F-skatt och ingen uppgift om moms. Enligt 

ratsit.se är bolaget vilande och skatteuppgifter saknas. Dessutom saknas 

verksamhetsbeskrivning enligt Svensk Näringsgrensindelning, SNI. 
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FÖRVALTNINGsRÄTTEN 
I LINKÖPING 

Kommunen 

DOM 

Miljö- ochbyggnadsförvaltningen fick under år 2016 i uppdrag att upprätta 

en detaljplan för bostadsbebyggelse med möjlighet att bygga vårdboende 

eller skola gällande del av fastighet Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet). Det 

övergripande syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadbebyggelse 

i området samt en förutsättning för att kunna bygga vårdboende eller skola, 

då Vimmerby kommun är i stort behov av detta. Planområdet har en areal på 

cirka 6,8 hektar och all mark inom planområdet ägs av kommunen. 

Detaljplanen är ännu inte antagen. 

Vid fullmäktiges sammanträde den 19 juni 2017 godkändes ett mark

anvisningsavtal för del av fastigheten Vimmerby 3:3 mellan Vimmerby 

kommun och Näckström Fastigheter AB. 

De klagande gör gällande att kommunfullmäktiges beslut strider mot 

likställighetsprincipen i kommunallagen. Likställighetsprincipen gäller dock 

bara gentemot kommunens egna medlemmar. Dessutom krävs det för 

principens tillämplighet att kommunen träder i direkt kontakt med sina 

medlemmar i deras egenskap av kommunmed1emmar, antingen genom att 

tillhandahålla dem prestationer av olika slag eller genom att ta ut 

ekonomiska bidrag av dem. Likställighetsprincipen gäller därför inte när en 

kommun köper eller säljer en fastighet och inte heller på det i målet aktuella 

beslutet om att godkänna ett markanvisningsavtaL 

De klagande gör vidare gällande att den aktuella marken måste försäljas 

genom budgivning och därigenom konkurrensutsättas. Det finns emellertid 

inte något krav på att kommuner försäljer fastigheter genom budgivning på 

den öppna marknaden, utan kommuner kan under vissa förutsättningar 

direktförsälja till viss köpare. Detaljerade anvisningar för hur fastighets

försäljningar ska genomföras finns i EU:s statsstödsregler. Detta regelverk 
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är tillämpligt även vid kommunala försäljningar. l kommissionens 

meddelande beskrivs två alternativa sätt att hantera överlåtelser av mark och 

byggnader som automatiskt utesluter inslag av statligt stöd; överlåtelse efter 

ett villkorslöst anbudsfårfarande respektive överlåtelse med stöd av en 

oberoende expertvärdering. Om en försäljning varken föregås av ett 

villkorslöst anbudsförfarande eller en oberoende expertvärdering, ska en 

anmälan istället göras till kommissionen. I det nu aktuella målet har någon 

fastighetsöverlåtelse ännu inte ägt rum eftersom endast ett markanvisnings

avtal har träffats mellan parterna och någon köpeskilling anges inte i detta 

avtal. När marken senare ska överlåtas till viss köpeskilling avser 

kommunen att genomfåra överlåtelsen med stöd av en oberoende 

expertvärdering, helt i enlighet med anvisningarna i kommissionens 

meddelande. l sammanhanget kan också nämnas att kommuner sedan länge 

ansetts ha kommunrättslig kompetens att träffa markanvisningsavtaL Denna 

kompetens är numera lagfåst i (2010:900) plan- och bygglagen och i lagen 

(2014:899) om riktlinjer får kommunala markanvisningar. 

Vidare gör de klagande gällande att det överklagade beslutet innefattar ett 

otillåtet stöd till enskild näringsidkare genom att markanvisningsavtalet 

föreskriver att Näckström Fastigheter AB ska stå för endast 25 procent av 

kommunens kostnader. Vad de klagande anfört i denna del bygger dock 

sannolikt på en missuppfattning av 6 §i markanvisningsavtalet. Kvarters

marken inom planområdet uppgår enligt l § i markanvisningsavtalet till 

sammanlagt cirka 33 000 kvadratmeter, medan den kvartersmark som 

bolaget avser att köpa uppgår till cirka 8 500 kvadratmeter enligt 2 § i 

markanvisningsavtalet Bolaget avser således att köpa cirka 25 procent av 

den sammanlagda kvartersmarken och ska därför betalajust 25 procent av 

kommunens kostnader. Återstående 75 procent av kommunens kostnader 

kommer att betalas av de som köper återstående del av kvartersmarken. Av 

detta följer att Näckström Fastigheter AB således ska stå för kommunens 

kostnader i förhållande till den markyta som bolaget köper och att 
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kommunen kommer att få full ersättning får sina kostnader. Något otillåtet 

fåretagsstöd föreligger således inte. 

Inte heller vad de klagande i övrigt anfört medfor att kommunfullmäktiges 

beslut ska upphävas inom ramen får denna prövning. 

SKÄLEN FÖR A V GÖRANDET 

Lagtext m.m. 

Den t januari 2018 trädde en ny kommunallag (2017:725) i kraft. Genom 

lagen upphävs den äldre kommunallagen (1991 :900). Enligt övergångs

bestämmelserna gäller dock den upphävda kommunallagen fortfarande får 

överklagande av beslut som har tillkännagivits fdre ikraftträdandet. l målet 

gäller alltså den upphävda kommunallagen (1991 :900). 

Enligt l O kap. 8 § KL ska ett överklagat beslut upphävas om 

l. det inte har tillkommit i laga ordning, 

2. beslutet hänfår sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, 

4. beslutet strider mot lag eller annan fdrfattning. 

Förvaltningsrättens bedömning 

Förvaltningsrättens prövning i detta mål är begränsad till en prövning av om 

det överklagade beslutet är olagligt eller inte har tillkommit i laga ordning 

enligt bestämmelserna i 1 O kap. 8 §KL. Förvaltningsrätten kan således inte 

pröva det överklagade beslutets lämplighet och inte heller sätta annat beslut 

i dess ställe. Omständigheter som inte hänfor sig till någon av de fyra 

prövningsgrunderna kan inte beaktas vid förvaltningsrättens prövning. 
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Det ankommer på den klagande att visa att beslutet är olagligt enligt någon 

av grunderna i 1 O kap. 8 § KL (se t. ex. RÅ 201 O re f. 119 I-II). 

Strider beslutet mot på kravet på beredning? 

De klagande har anfört att den demokratiska processen har blivit förbisedd 

då kommunen inte har beaktat den skriftliga protest angående mark

anvisningsavtalet som har lämnats in till kommunen. 

Vad gäller kravet på beredning framgår det av 5 kap. 26 § KL att ett ärende 

ska ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör 

eller av en fullmäktigeberedning innan ärendet avgörs av fullmäktige. 

Vidare framgår det av 5 kap. 34 § KL att fullmäktige, som ett led i 

beredningen av ett ärende, får besluta om att det ska inhämtas synpunkter 

från medlemmar i kommunen eller landstinget och att detta bl.a. kan ske 

genom folkomröstning. Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga 

får i fullmäktige också väckas av minst tio procent av de röstberättigade i 

kommunen enligt 5 kap. 23 § andra stycket KL. 

I 5 kap. KL finns det inte några särskilda bestämmelser om hur omfattande 

beredningen av ett ärende ska vara. Det finns inte heller några krav på 

kvaliteten i beredningen utan det är fullmäktige som avgör om beredningen 

utgör ett tillförlitligt underlag får att fatta beslut eller inte. 

Förvaltningsrätten konstaterar att det överklagade beslutet har fattats av 

kommunfullmäktige och att ärendet beretts av kommunstyrelsen och miljö

och byggnadsförvaltningen i Vimmerby kommun. Av den ovan angivna 

bestämmelsen i kommunallagen fdljer att fullmäktige inte har någon 

skyldighet att inhämta synpunkter från kommunmedlemmar i en viss fråga. 

A v handlingarna i målet framgår inte heller om de klagande har väckt frågan 

om folkomröstning i kommunfullmäktige. Såvitt framkommit anser 
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förvaltningsrätten att ärendet beretts på det sätt som lagen kräver. Inte heller 

i övrigt anser förvaltningsrätten att de klagande har visat att beslutet har 

beretts på ett sådant bristande sätt att det ska upphävas utifrån de grunder 

som anges i 1 O kap. 8 § KL. Överklagandet ska därfår avslås i denna del. 

Strider beslutet mot ltkställighetsprincipen? 

Kommuner och landsting ska enligt likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § KL 

behandla sina medlemmar lika, om det inte finns särskilda skäl för något 

annat. Denna princip innebär att det inte är tillåtet för kommuner och 

landsting att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av 

kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. 

Likställighetsprincipen gäller emellertid bara när kommunen träder i direkt 

kontakt med sina medlemmar i deras egenskap av kommunmedlemmar. Det 

innebär att likställighetsprincipen inte gäller när en kommun anställer 

personal, upphandlar varor eller tjänster, köper eller säljer fastigheter. I 

målet är det fråga om ett markanvisningsavtal som kommunfullmäktige 

godkänt genom det överklagade beslutet. Kommunen är part i avtalet och 

Näckström Fastigheter AB är kommunens avtalspartner. Enligt 

förvaltningsrätten är därför likställighetsprincipen inte tillämplig på det 

överklagade beslutet och överklagandet ska därfår avslås i denna del. 

Strider beslutet mot statsstödsreglerna enligt EV-rätten? 

Kommuner och landsting får enligt 2 kap. 8 §första stycket KL genomföra 

åtgärder får att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. 

Individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare får enligt paragrafens 

andra stycke endast lämnas om det finns synnerliga skäl för det. 
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Enligt at1ikel l 07 .l i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(FEUF) är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga 

medel, av vilket slag det än är, som snedvrider konkurrensen eller hotar 

konkurrensen genom att gynnavissa företag eller viss produktion, oförenligt 

med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan 

medlemsstaterna. Medlemsstaterna själva kan inte bedöma om stödet kan 

godkännas, utan ifråga om statsstöd tillämpas förfarandet för förhands

anmälan enligt artikel 108 FEUF. För svensk del har anmälnings

skyldigheten föranlett införande av lagen (2013:388) om tillämpning av 

Europeiska unionens statsstödsregi er. A v denna lag följer att en kommun 

ska lämna upplysningar om alla former av stöd som planeras och som kan 

bli föremål för prövning av kommissionen. 

I kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters 

försäljning av mark och byggnader (EGT nr C 209, 10.7.1997 s. 3-5) har 

kommissionen utarbetat en allmän vägledning till medlemsstatema vid 

överlåtelser av mark och byggnader. l meddelandet beskriver kommissionen 

två förfaranden; öppet anbudsförfarande respektive fastställande av 

marknadsvärdet genom oberoende expertvärdering. Tillämpningen av något 

av dessa två förfaranden utesluter enligt kommissionen inslag av statligt 

stöd. Enligt meddelandet ska all överlåtelse som inte skett enligt något av 

dessa förfaranden, och som inte utgör stöd av mindre betydelse, anmälas till 

kommissionen. 

De klagande har anföt1 att markanvisningsavtalets 6 § bör tolkas som 

otillåtet företagsstöd. Kommunen har å sin sida anfört att denna uppfattning 

dock sannolikt måste bero på en missuppfattning eftersom avtals

bestämmelsen endast reglerar att Näckström Fastigheter AB ska stå för 

kommunens kostnader i förhållande till den markyta som bolaget köper och 

att kommunen således kommer att få full ersättning för sina kostnader. 
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A v 6 § i markanvisningsavtalet framgår bl.a. att exploatören genom 

köpeskillingen bekostar en andel om cirka 25 procent av kommunens 

kostnader som motsvarar den kvartersmark som finns inom exploaterings

området enligt 1-2 §§i avtalet. Enligt förvaltningsrätten kan därför inte 6 § 

i markanvisningsavtalet förstås på något annat sätt än såsom kommunen har 

anfört. Något otillåtet företagsstöd föreligger således inte på denna grund. 

De klagande har vidare anfört att det finns fler intressenter på den aktuella 

tomten och att det enda rätta därför är att konkurrensutsätta tomten genom 

budgivning. Frågan är således om själva markanvisningsavtalet i sig kan få 

t i Il effekt att det utgör ett otillåtet statsstöd. 

I l § lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar anges 

följande. Denna lag innehåller bestämmelser om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar. Med markanvisning avses i denna lag en överens

kommelse mellan en kommun och en byggherre som ger bygghenen 

ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 

kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt 

markområde för bebyggande. 

Det är således korrekt att en markanvisning utgör en option på att förhandla 

om bebyggande av den aktuella marken. Genom lagen om riktlinjer för 

kommunala markanvisningar och genom bestämmelser i plan- och 

bygglagens sjätte kapitel har kommunen lagstöd för att sluta olika typer av 

markanvisnings-och exploateringsavtal. Markanvisningen som sådan 

innebär dock inte att den aktuella marken överlåts eller upplåts till den aktör 

som tilldelats markanvisningen. Emellertid kan ifrågasättas om det tilldelade 

fastighetsbolaget redan genom markanvisningsavtalet erhåller en ekonomisk 

fördel som kvalificerar som statsstöd eftersom markanvisningsbeslutet 

innebär att Näckström Fastigheter AB tilldelas exklusiv rätt att förhandla 

om att bebygga den aktuella marken. För att konstatera att en åtgärd är att 
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betrakta som statligt stöd i strid medEU-rätten är det tillräckligt att åtgärden 

har till effekt att ett visst företag eller viss produktion gynnas och att detta 

medför, eller riskerar att medföra, en snedvridning av konkurrensen. 

Såsom kommunen har anfört finns det inget krav på att kommuner ska 

försälja fastigheter på den öppna marknaden genom budgivning så länge 

EU:s statsstödsregler följs. Av handlingama i målet framgår vidare att 

någon fastighetsöverlåtelse ännu inte ägt rum och i markanvisningsavtalet 

saknas uppgifter om köpeskilling. Kommunen har vidare anfört att de avser 

att genomföra en oberoende expertvärdering när marken väl ska överlåtas 

till viss köpeskilling. Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten att det 

inte är visat att markanvisningsavtalet i sig utgör ett gynnande av en enskild 

näringsidkare eller ett otillåtet statsstöd. Överklagandet i denna del ska 

därför avslås. 

Strider beslutet mot FN:s konvention om barnets rättigheter? 

De klagande har anfört att det överklagade beslutet har fattats utan hänsyn 

till FN:s konvention om barnets rättigheter (Bamkonventionen). 

Barnkonventionen är en del av den internationella folkrätten, men är inte 

formellt tillämplig som författning i Sverige. Det saknas därför anledning att 

pröva de klagandes invändning om att kommunens beslut strider mot 

barnkonventionen (jfr. RÅ 2007 not. 7). 

Övriga frågor 

Såsom framgår av den bestämda ordningen för laglighetsprövning enligt l O 

kap. KL kan inte en sådan prövning avse lämpligheten eller skäligheten i det 

överklagade beslutet. Förvaltningsrättens prövning är begränsad till frågan 

om beslutets laglighet. Inte heller kan förvaltningsrätten pröva sådana frågor 

som berör detaljplans- och bygglovsfrågor enligt plan- och bygglagen. Det 
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som de klagande har anfört vad gäller Näckströms Fastigheter AB: s 

eventuella avsaknad av skatteuppgifter och att kommunen inte redovisat 

några kostnadskalkyler eller konsekvensbeskrivningar med anledning av 

markanvisningsavtalet kan därför inte prövas inom ramen får en 

laglighetsprövning enligt 1 O kap. 8 § KL. Det innebär även att vad de 

klagande har anfört angående att barnperspektivet i den redovisade 

samrådshandlingen förbisetts genom markanvisningsavtalet faller utanfår 

förvaltningsrättens prövning. Enligt förvaltningsrätten har inte heller de 

klagande visat på vilket sätt dessa forhållanden medfor att det överklagade 

beslutet skulle vara olagligt i något av de hänseenden som anges i l O kap. 8 

§KL. 

Sammanfattningsvis konstaterar förvaltningsrätten att de omständigheter 

som de klagande anfört mot beslutet, och som kunnat beaktas inom ramen 

får en laglighetsprövning, inte visar att beslutet är olagligt på någon av de 

grunderna som anges i l O kap. 8 § KL. Överklagandena ska därmed avslås. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Information om hur man överklagar finns i bilaga l (DV 3109/1 D). 

Annika Lowen 

Lagman 

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Robert Tholen och Bo 

Flyme deltagit. Föredragande har varit Louise Kroon. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR- PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping. 
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för
valttungsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
komnUt in inom tre veckor från den dag domsto
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
n1ldsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam
marrätten fordras att prövningstillstånd medde
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvalttungsrätten har 
komn11t till, 

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har komnUt till, 

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller 

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill
stånd bör meddelas. 

skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/ organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet- och om 
de fortfarande är aktuella - behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummet 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

S. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do
men/ beslutet. 

www.domstol.se 
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Partnership Mukono i Uganda och Vimmerby i Sverige, rapport från 

demokratikonferens i Kampala 19-23 mars 2018. 

 

Vimmerby kommun och Mukono kommun i Uganda har samarbetat i mer än tio år och 

grunden för samarbetet är och förblir barnkonventionen och ungas rättigheter. Under det 

senaste avslutade projektet lyfte Mukono problemet med ungdomsarbetslösheten samt behov 

av rådgivning gällande frågor för unga. I Vimmerby finns också unga som är i utanförskap 

eller unga som inte går klart sin utbildning.  

 

Lennart Nygren och Ingela Nilsson Nachtweij har den 19-23 mars 2018 deltagit i en 

konferens för politiker i styrgrupper för ICLD-projekt i Uganda och Sverige.  

 

Tio kommuner varav fem svenska samlades i Kampala för att diskutera uppdrag, roller och 

förväntningar på styrgruppernas arbete.  

 

ICLD har ett uppdrag från SIDA att sköta kommunala partnerskap och arbetar i huvudsak 

med lokal demokrati. Konferensledningen var mycket tydliga med att de vill att projekten 

fokuserar på de fyra resultatområdena, jämlikhet/ rättvis och inkluderande behandling, 

deltagande och delaktighet, transparens och insynsmöjligheter och möjligheter till 

ansvarsutkrävande. All verksamhet inom ICLD-projekt ska bidra till att dessa fyra 

resultatområden ökar inom de deltagande kommunerna.  

 

Vi fick möjligheter att diskutera dessa fyra områden och hur vi arbetar med dem i våra olika 

styrgrupper. Vi diskuterade också medborgardialoger som ett sätt att uppnå delaktighet, 

transparens och jämlikhet.  

 

Susan Asio som är jämställdhetsspecialist föreläste och beskrev hur man kan använda 

kommunens budgetarbete som ett verktyg för att åstadkomma ökad jämställdhet i våra 

kommuner.  

 

Professor Makara från Makere universitet i Kampala föreläste om transparens i lokala 

folkstyren.  

 

Mukono hade sina tre deltagare på plats. Borgmästare George Fred Kagimu, 

ungdomspolitiker Namuyiga Immaculate och oppositionsledaren Magera William 

Wilberforce. Tomas Peterson ingår också i styrgruppen men hade förhinder att delta denna 

gång.  

 

Vi hade mycket bra samtal och diskussioner om hur vi tillsammans kan arbeta ännu mer 

tydligt med vårt uppdrag som styrgrupp för projektet vars syfte är att öka ungas delaktighet i 

samhället. Projektet syftar till att öka ungdomars inflytande i politiken, i båda kommunerna.  

 

Läs mer om projektet 

här: http://www.vimmerby.se/press/pressmeddelanden/breddningsprojekt-mellan-vimmerby-

och-mukono-banar-vag-for-fortsatt-samarbete-for-att-stotta-unga/ 

 

http://www.dagensvimmerby.se/bloggar/e/24/mukono-bloggen/ 

 

Sista dagen på konferensen inbjöds Lennart Nygren och Ingela Nilsson Nachtweij till ett 

studiebesök i Mukono. Där besöktes kommunchefen och även en kurs som pågick och som 

http://www.vimmerby.se/press/pressmeddelanden/breddningsprojekt-mellan-vimmerby-och-mukono-banar-vag-for-fortsatt-samarbete-for-att-stotta-unga/
http://www.vimmerby.se/press/pressmeddelanden/breddningsprojekt-mellan-vimmerby-och-mukono-banar-vag-for-fortsatt-samarbete-for-att-stotta-unga/
http://www.dagensvimmerby.se/bloggar/e/24/mukono-bloggen/


handlade om familjeplanering. Befolkningsökningen liksom fattigdom och arbetslöshet är 

områden som delvis kan åtgärdas med familjeplanering så det är en viktig insats att utbilda 

kring familjeplanering i Mukono.  

 

Ungdomscenter besöktes, som byggs i Mukono delvis med hjälp av stöd från Operation 

Dagsverke av skolungdomar i Vimmerby. Bygget är i full gång och snart ska det bli 

takläggning.  

 

Sammanfattningsvis har dagarna i Uganda gett stora insikter kring likheter vad gäller lokal 

demokrati men samtidigt belyst kommunernas olika förutsättningar. Politiker oavsett var man 

verkar har liknande uppdrag och utmaningar kopplade till uppdraget.  

 

Ingela Nilsson Nachtweij 

Lennart Nygren 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 89 Dnr 2018/000179 043 

Årsredovisning 2017 Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 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. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Mattias Karlsson, ekonomichef samt 

respektive förvaltningschef/VD, nämndsordförande och 

controllers/ekonomer för årsredovisningen.  

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 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 87 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

___________________ 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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. 
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Granskning av årsredovisningen 

2018-04-13 

På uppdrag av revisorerna i kommunen har PwC, Kommunal sektor genomfört en 
granskning av ovanstående. 

Vi har den 13 april 20 18 beslutat att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och för 
kännedom kommunfullmäktiges presidium. Vi instämmer till fullo i den revisionella 
bedömningen som beslaivs i rapporten. 

Vi önskar svar av styrelsen senast den 30 juni 2018 där styrelsen redogör för vad den 
tänker vidta för åtgärder med anledning av rapporten. 

Kommunfullmäktiges presidium får ta ställning till om rapporten skall biläggas kom
munfullmäktiges handlingar. 

F ör kommunens revisorer 
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Granskning av årsredovisning 

1. Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens års
redovisning för år 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning 
av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från 
ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionena bedömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan
siering och ekonomiska ställning? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Det finns inga 
underskott att återställa från tidigare år. För att kommunen ska ha en god ekonomisk 
hushållning i framtiden krävs att nämnderna håller sig inom tilldelad budgetram. 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag 
om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

Vi bedömer att årets resultat delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Av de finansiella målen för år 2017 är två av tre 
uppfyllda. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall endast 
delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Av de verksam
hetsmässiga målen för år 2017 är 44% uppfyllda. Vi bedömer att måluppfyllelsen för 
verksamhetsmålen som svag. 

Vi saknar beskrivningar av vilka åtgärder som vidtas för att förbättra mål uppfyllelsen. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät
tade enligt god redovisningssed. 
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Granskning av årsredovisning 

2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och lands
ting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala 
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar 
av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. 

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

2 .1. Sufte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom
munal redovisning (kap 3- 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 
för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 
revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan
siering och ekonomiska ställning? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

• sammanställd redovisning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av 
balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekono
misk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resultatsammanställning 
för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas inte av denna granskning. 

Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i årsredo
visningen. 

April2o18 
Vimmerby kommun 
PwC 

3 av1o 



Granskning av årsredovisning 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne
bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 
Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som 
görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kornmunens 
ekonornikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i 
SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting". Väg
ledningen baseras på ISA (International standards on Auditing). Som framgår av vägled
ningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har 
följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har 
skett genom intervjuer, dokurnentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i 
förekommande fall registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presen
terades 2018-03-20. Kornmunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2018-04-10 och full
mäktige behandlar årsredovisningen 2018-04-23. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och controller. 

2.2. Revisionskriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen (KL) 

• Lag om kommunal redovisning (KRL) 

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

• Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning 
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Granskning av årsredovisning 

3· Granskningsresultat 
Verksamhetens utfall, finansiering och ekono
miska ställning 
Iakttagelser 

Utveckling av kommunens verksamhet 
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis 
efter räkenskapsåret. Redovisningen sker både inom ramen för den finansiella analysen 
samt i nämndernas verksamhetsberättelser. 

Av årsredovisningen framgår i tillräcklig omfattning den förväntade utvecklingen inom 
olika verksamheter. I nämndernas verksamhetsberättelser redovisas på ett tydligt sätt 
väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret, samt den för
väntade utvecklingen inom olika verksamheter. I den finansiella analysen beskrivs att 
några av Vimmerby kommuns stora utmaningar framöver är att minska verksamheternas 
nettokostnader med ökad, eller bibehållen, kvalitet samt rekrytera duktiga medarbetare 
och ställa om till den digitala eran. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specifi
ceras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. sjukfrånvaron 
har under år 2017 minskat från 7,13% till6,59% I övrigt lämnar den personalekonomiska 
redovisningen uppgifter ampersonalen i form av tabeller och övrig information. 

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har be
tydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal redovisas 
inom ramen av den finansiella analysen. Olika typer av nyckeltal från respektive verksam
hetsområde redovisas för att bedöma om verksamhetsmålen uppfYlls. 

Gemensam förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verk
samhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i kon
cernföretagen i enlighet med RKR 8.2. 

Investeringsredovisning 
Årets investeringar redovisas samlat i årsredovisningen. Investeringarna uppgår till 
25,0 mnkr (2016: 11,9 mnkr) jämfört med budgeten som uppgår till 34,2 mnkr (2016: 
23 mnkr). Avvikelsen mot investeringsbudgeten har kommenteras i förvaltningsberättel
sen (kommunstyrelseförvaltningens avsnitt). 

Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns. 

Driftredovisning 
Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upp
lysningar om orsaker till nämndernas budgetavvikelser lämnas i nämndernas verksam
hetsberättelser. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns. 
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Granskning av årsredovisning 

Nämnderna överskrider totalt tilldelad budget med 45,6 mnkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen, centralt, överskrider budget med 11,7 mnkr på grund av 
nedskrivning av investeringen i fiber med 23,1 mnkr. Samhällsbyggnadsavdelningens net
tokostnader är 13,2 mnkr högre än budget främst på grund av nedskrivning av bokfört 
värde för exploateringsområdet Krönsmon med 8,0 mnkr. 

Barn- och utbildningsnämnden har dragit över tilldelad budget med 18,7 mnkr. Ökade 
kostnader på grund av ändrad beräkning av semesterlöneskuld uppgår tills,6 mnkr. Öv
rigt underskott finns inom grundskolan för elevassistenter samt inom gymnasiet avseende 
interkommunal ersättning. 

Inom socialnämnden visar individ- och familjeomsorgen ett överskott med 9,4 mnkr på 
grund av ersättning från Migrationsverket för flyktingmottagandet Övriga verksamheter 
visar underskott: äldreomsorgen 3,3 mnkr, omsorgen om funktionshindrade 7,9 mnkr 
samt hälso- och sjukvården 1,1 mnkr. 

Finansförvaltningen visar ett överskott jämfört med budget med 36,6 mnkr. 

Balanskravsresultat 
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Årets 
balanskravsresultat uppgår till 6,6 mnkr efter avräkning av realisationsvinster och förlus
ter. Det finns inga underskott att återställa från tidigare år. 

Utvärdering av ekonomisl{ ställning 
I förvaltningsberättelsen återfinns en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning 
vad gäller resultat, investeringar, skatt, soliditet samt skulder. Den ekonomiska ställning
. en analyseras med hjälp av diagram där kommunen jämför sig med kommuner i Kalmar 
län samt riket. 

skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 5,6% jämfört med år 2016 medan verksam
hetens nettokostnader ökat med 7,4 %. Verksamhetens nettokostnader i relation till skat
teintäkter och statsbidrag uppgick till101,o % av skatteintäkter och statsbidrag. Finans
nettot är positivt med 16,9 mnkr (2016: 13,7 mnkr). Bidragande orsaker är den låga ränte
nivån och den positiva avkastningen från placerade medel i KLP. 1 

I årsredovisningen beskrivs att verksamhetens nettokostnader inte bör öka med mer än 
skatteintäkter och statsbidrag för att bibehålla en ekonomisk stabilitet. Långsiktigt bör 
nettokostnadsandelen vara högst 98 % eller motsvarande beroende på finansiell situation 
och konsolideringsbehov. 

I resultatet ingår nedskrivning av fiberprojektet och exploateringsprojektet Krönsmon 
med totalt 31,1 mnkr. Exklusive kostnaderna för nedskrivning uppgår andelen av verk
samhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag til197,5 %. 

3.1.2. Revisioneli bedömning 
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

1 Kalmar läns Pensionskapitalförvaltningsbolag 
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Granskning av årsredovisning 

Kommunen upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Det finns inga 
underskott att återställa från tidigare år. För att kommunen ska ha en god ekonomisk 
hushållning i framtiden krävs att nämnderna håller sig inom tilldelad budgetram. 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag 
om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

3 .. 2. 
3.2.1. 

God ekonomisk hushållning 
Iakttagelser 

Finansiella mål 
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekono
misk hushållning som fastställts i budget 2017: 

~,·!(··~;·r:;''·;r ~ ~~l?f'~~}:-;.:[!:;·;: ·i:~~:.;~_:,· ._.~;ij.::~~·~;- ., -;~~:·:·i:-,~::':':·:~ -~Y,··~"::·i?:~~~)1~~--~~~~r· ::::'J~::~7::r-: ;~:;·'.;; 
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Resultatet för 2017 uppgår 
Resultatet ska uppgå till minst 2 till 8 mnkr. 2 procent av 
procent av skatter och generella skatter och generella Ej uppfyllt 
statsbidrag. statsbidrag motsvarar 17,8 

mnkr. 

Låneskulden ska årligen minskas För att uppfylla målet 

via amorteringar motsvarande behöver 15,5 mnkr Uppfyllt 
skattehöjningen 2016. amorteras. Under året har 

100 mnkr amorterats. 
Självfinansieringsgraden av 

Investeringarna ska finansieras till investeringar uppgick till Uppfyllt 
100 procent av skattemedel. 265,6 procent 

Av redovisningen framgår att två av tre finansiella mål uppfylls. 

Mål för verksamheten 
Utifrån det kommunövergripande styrkortet har kommunstyrelsen och nämnderna tagit 
fram nämndsmål med målnivåer för år 2017. Till målen finns nyckeltal/indikatorer och 
aktiviteter kopplade. 

I årsredovisningen följs nämndsmålen, nyckeltalen och aktiviteterna upp. Måluppfyllelsen 
visas enligt följande: 

Grönt - målet är uppfyllt 

Gult - nära målet 

Rött - målet är inte uppfyllt 

Vitt- uppgift saknas eller kan inte bedömas 
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Granskning av årsredovisning 

Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildnings
nämnden 
Socialnämnden' 
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Uppföljningen visar att 14 mål bedöms som uppfYllda, 11 mål bedöms vara nära målet, 6 
mål bedöms som ej uppfYllda och för ett av målen saknas uppgift eftersom undersökning
en inte görs år 2017. 

3.2.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årets resultat delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Av de finansiella målen för år 2017 är två av tre 
uppfYllda. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall endast 
delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Av de verksam
hetsmässiga målen för år 2017 är 44% uppfYllda. Vi bedömer att måluppfYllelsen för 
verksamhetsmålen som svag. 

Vi saknar beskrivningar av vilka åtgärder som vidtas för att förbättra mål uppfYllelsen. 

3·3· 
3.3.1. 

Rättvisande räkenskaper 
Iakttagelser 

Resultaträkning 
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga kommunens intäkter och kostnader 
för året samt hur det egna kapitalet har forändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med 
föregående år lämnas för varje post i resultaträkningen. 

Årets resultat är positivt och uppgår till 8,0 mnkr (2016: 19,0 mnkr). Resultat medför en 
negativ avvikelse mot budget med 9,0 mnkr. I den finansiella analysen i förvaltningsberät
telsen redogörs för budgetavvikelserna på en övergripande nivå. 

I jämförelse med föregående år har verksamhetens intäkter minskat med 21,5 mnkr 
främst på grund av lägre bidrag och ersättningar från Migrationsverket. Verksamhetens 
kostnader har ökat med 30,8 mnkr jämfört med föregående år till följd av fler årsarbetare 
med 32 samt ordinarie lönerevision. Värdet på exploateringsområdet Krönsmon har skri-
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Granskning av årsredovisning 

vits ned med ytterligare 8,0 mnkr (2016: 23,1 mnkr) på grund av att kommunfullmäktige 
beslutade sänka priset till130 krjkvm.2 Avskrivningarna har ökat med 10,2 mnkr på 
grund av att investeringen i fiber skrivits ned med 23,1 mnkr. Föregående år gjordes ned
skrivningar med 11,3 mnkr i Karlbergsfastigheten (Storken 18) och i fastigheter samt in
ventarier tillhörande Astrid Lindgrens Näs. 

Verksamhetens intäkter 
<-• .r·-· - •. ,_ 

Verksamhetens kostnader 
. . . 

· j\_vskrivning~r . 
Verksamhetens nettokostnader 
Ska tteintäkter 

Gener_e!Ja. stat~bic1ragoellu~j~mni1lg. 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
A~~ts resultat ..... . 

Balansräkning 

20~,7. 

-1 o6o
1
o· 

-5,5,2 . 

. -91:1,5 
684,2 
21~,4· 

24,4 

-7 •. .5 
B,o. 

~2,5,2 

-1029,2 

-45,0 

-:8.49,0 
657,8 

1<)6,5 
23,6 

-9,9 
:19,0 

. _-21,5 
-30,8 
-10,2 

., 

-62,5 
26,4: 

21,9 
0,8 
2,4 

..... 

-:1:1,0 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

106,2 

-937,1 
-32,7, 

-863,6 

692,7 

197,9 
~1,8 

-21,8 

:17,0 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och skul
der per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodise
rade samt har värderats enligt principerna i KRL. Följande poster kommenteras: 

• Inför en eventuell framtida överlåtelse av investeringen i fiber har tillgången vär
derats baserat på diskonterade kassaflöden. Nedskrivningen beräknades till 
23,1 mnkr. Bokfört värde efter nedskrivningen uppgår till3o,o mnkr. 

• Kommunen leasar fordon som används i verksamheterna. Vi bedömer att en ge
nomgång bör göras av avtalen för att avgöra om de ska klassificeras som finansiell 
leasing i enlighet med RKR 13.2. 

• Vi bedömer att kommunen behöver göra en genomgång av sina hyresavtal för att 
avgöra om de ska klassificeras som finansiella leasing eller ej uppsägningsbar op
erationell leasing i enlighet med RKR 13.2. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräck
liga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns. 

Sammanställda räkenskaper 
De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper. Noter 
till resultaträkning, balansräkning och kassflödesanalys i den sammanställda redovis
ningen ska ställas upp bredvid kommunens noter. Detta görs för balansräkningen, men 
inte fullt ut för resultaträkningen och kassaflödesanalysen. Uppställningen följer delvis 
god redovisningssed. 

2 KF § 14/2018-01-29 
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Granskning av årsredovisning 

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt leraven i RKR:s rekommendat
ion 8.2 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i 
allt väsentligt utförts. 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade re
dovisningsprinciper i tillräcklig omfattning. 

3·3·2. Revisioneli bedömning 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät
tade enligt god redovisningssed. 

2018-04-13 

Caroline Liljebjörn 

Caroline Liljebjörn 
Uppdragsledare/Projektledare 

April2018 
Vimmerby kommun 
PwC 

10 av1o 



VIMMERBY KOMMUN 
Kommunens revisorer 

Revisionsberättelse för år 2017 

Till 
Kommunfullmäktige 

Sida l av 2 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 
nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer har vi granskat verksamheten i kommunens 
bolag. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, be
slut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
det finns tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. 

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 genomförd granskning gör vi följande bedömningar: 

Vi bedömer att styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer räkenskaperna i allt väsentligt vara rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens och övriga nämnders interna kontroll 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 kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i framtiden krävs 
att nämnderna håller sig inom tilldelad budgetram. 

Vi skall bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk 
hushållning som fullmäktige beslutat om i årsbudget och flerårsplan. Den årsredovisning som 
granskats visar att resultatet delvis är förenligt med de finansiella målen. Måluppfyllelsen 
bedöms som god. 

Vi bedömer att måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning 
är svag då endast 14 mål av de 32 mål bedöms som uppnådda. 



Ansvarsfrihet 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för: 

ledamöterna i kommunstyrelsen, 
ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden, 
ledamöterna i den gemensamma nämnden för miljö- och bygg, 
ledamöterna i socialnämnden, 
ledamöterna i valnämnden, 
överförmyndaren samt 
ledamöterna i den gemensamma hjälpmedelsnämnden. 

Vi tillstyrker art kommunens årsredovisning för år 2017 godkänns. 

Vi åberopar följande för vår bedömning: 

Sida 2 av 2 

Vi har genomfört övergripande ansvarsgranskningar, som innebär intervjuer med styrelsen 
och nämnder. 

Gun Green är vald med undantag för milj ö- och byggnämn den. 

Följande rapporter har avlämnats under året: 

• Granskning av kontanthantering 

• Granskning av rutiner för försäljning av fast egendom 

• Granskning av projektstyrning 

• Granskning av sjukfrånvaron 

• Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

• Granskning av delårsrapport 

• Granskning av årsredovisning 

Ovanstående rapporter från det sakkunniga biträdet har överlämnats fortlöpande till berörd 
styrelse eller nämnd och för kännedom till kommunfullmäktiges presidium samt föredragits 
kortfattat för kommunfullmäktige. 

Vimmerby den 13 april2018 

!IJ{f)~~ 
Ulf s17e'~on Roland Ilemark 

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna redo"Vlsas i bilaga l. 



Till bolagsstämman i 
Vimmerby Fibernät AB 
Org.nr 556203--5088. 

Granskningsrapport för år 2017 

Jag har granskat bolagets verksamhet för år 2017. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed för detta slags 
granskning. 

Granskningen har omfattat: 

• Översiktlig granskning av former för styrning och uppföljning. 
• Bolagets ekonomi och resultat. 

Styrning och uppföljning 

Företagets styrdokument omfattar; bolagsordning med ägardirektiv, budget och styrelsens 
arbetsordning. 

Inga styrelsemöten med protokoll eller informella möten med minnesanteckningar har hållits 
under året. 

Undertecknads bedömning är att styrelsens möjligheter tillledning och kontroll är tillräckliga. 

Verksamhet 

Huvudsaklig verksamhet för bolaget är att äga och förvalta de av byalagen anlagda 
fiberkanalisationerna med tillhörande fiber. Man skall även verka för Vimmerby kommuns 
utveckling genom att främja distribution och tillgång till bredbandstjänster. 

För 2017 har endast hanterats stämningen från VÖKBY Bredband AB vilket medfört, för 
bolaget, stora juristkostnader. 

Sammanfattningsvis bedömer jag att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Tunaden 4 april2018 
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Ulf SVensson 

Av kommunfullmäktige i Vimmerby kommun utsedd lekmannarevisor. 



Granskningsrapport för år 2017 
Till årsstämman i Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

Org nr 556082~1976 

Jag har granskat Vimmerby kommun Förvaltnings AB s verksamhet 2017. 

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller får 
verksamheten. 

Lekmannarevisors ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål. 

Granskningen har utförts enligt aktieboiagslagen, kommunaUagen, kommunens 
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån fastställda 
ägardirektiv. 

Granskningen har utgått ft·ån bedömning av väsentlighet och risk. Samråd har skett med 
bolagets auktoriserade revisor. Jag har även granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
fårhållanden i bolaget genom att ta del av styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

Granskningen har genomfö1ts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och prövning. 

Jag bedömer att bolaget bedrivit sin verksamhet i enlighet med gällande ägardirektiv. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. Jag finner därfår ingen anledning till anmärkning mot styrelsens 
ledamöter eller mot verkställande direktören. 

Vimmerby den 5april 2018 

Roland Ilemark 
Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 



Granskningsrapport för år 2017 

Till årsstämman i Vimarhem AB 

Org. nr 556478-5987 

Jag har granskat Vimarhem ABs verksamhet avseende räkenskapsåret 2017. 

styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisors ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten 

bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente 

och god revisionssed i kommunal verksamhet samt fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Samråd har skett med bolagets 

auktoriserade revisor. Jag har vid fullgörandet av mitt revisionsuppdrag sammanträffat med bolagets 

funktionärer i ett antal för granskningen väsentliga frågor. Jag har även granskat väsentliga beslut, 

åtgärder och förhållanden i bolaget genom att ta del av styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 

för bedömning och prövning. 

Jag bedömer att bolaget bedrivit sin verksamhet i enlighet med gällande ägardirektiv. Bolagets ägare 

har fastställt två ekonomiska mål för 2017. Bolaget uppnår ett av målen- avkastningsmålet, men 
inte målet för soliditeten. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 

Jag finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller mot verkställande 

direktören. 

Vimmerby den 27 mars 2018 

~ 
Roland Ilemark 

Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 



Granskningsrapport 2017 

Tlll årsstämman i Vimmerby Energi & Miljö AB 

Org nr 556189-4352 

Jag har granskat Vimmerby Energi & Miljö ABs verksamhet för år 2017. 

styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 

verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente 

och god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har utgått från bedömningen av väsentlighet och risk. Samplanering har skett med 

bolagets auktoriserade revisor. Jag har vid fullgörandet av mitt revisionsuppdrag sammanträffat med 

bolagets funktionärer i ett antal för granskningen väsentliga frågor. Jag har även granskat väsentliga 

beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget genom att ta del av styrelseprotokoll och övriga 

handlingar. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 

för bedömning och prövning. 

Jag bedömer att bolaget bedrivit sin verksamhet i enlighet med gällande ägardirektiv. Bolagets ägare 

har fastställt två ekonomiska mål för 2017. Bolaget uppnår ett av målen- avkastningsmålet, men 

inte målet för soliditeten. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 

Jag finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller mot verkställande 

direktören. 

Vimmerby den 28mars 2018 

~ Roland Hemark 

Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 



Granskningsrapport för år 2017 

Till årsstämman i Vimmerby Energiförsäljning AB 

Org nr 556527-8404 

Jag har granskat Vimmerby Energiförsäljning ABs verksamhet 2017. 

styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 

verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente 

och god revisionssed i kommunal verksamhet samt fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Samråd har skett med bolagets 

auktoriserade revisor. Jag har vid fullgörandet av mitt revisionsuppdrag sammanträffat med bolagets 

funktionärer i ett antal för granskningen väsentliga frågor. Jag har även granskat väsentliga beslut, 

åtgärder och förhållanden i bolaget genom att ta del av styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 

för bedömning och prövning. 

Jag bedömer att bolaget bedrivit sin verksamhet i enlighet med gällande ägardirektiv. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 

Jag finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller mot verkställande 

direktören. 

Vimmerby den 28mars 2018 

~ 
Roland liemark 

Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 



Granskningsrapport för år 2017 

Till årsstämman i Vimmerby Energi Nät AB 

Org. nr 559011-4988 

Jag har granskat Vimmerby Energi Näts verksamhet 2017. 

styrelsen och verkställande direl<tören ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 

verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente 

och god revisionssed i kommunal verksamhet samt fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Samråd har skett med bolagets 

auktoriserade revisor. Jag har vid fullgörandet av mitt revisionsuppdrag sammanträffat med bolagets 

funktionärer i ett antal för granskningen väsentliga frågor. Jag har även granskat väsentliga beslut, 

åtgärder och förbållanden i bolaget genom att ta del av styrelseprotokoll och övriga handlingar. 
\ 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 

för bedömning och prövning. 

Jag bedömer att bolaget bedrivit sin verksamhet i enlighet med gällande ägardirektiv. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 

Jag finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller mot verkställande 

direktören. 

Vimmerby den 28mars 2018 

.~~ 
,~.,d~n_.g~ 

Roland liemark 

Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 



Granskningsrapport/avstämning för del av år 2017 för 
Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs med org nr 556703-6156. 

Den 26 februari 2018 gjordes en granskning, gällande 
avstämning ,för del av verksamhetsåret 2017, nämligen från den 
1 januari 2017 och till och med den 31 mars 2017 då 
Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs fick ny ägare. 

Avstämningen visade följande rapporter: 

Resultatrapport 

Balansrapport 

Anläggningsregister 

Inventering 

Intyg/värdering varulager 20161231 

Kontoanalyser 1701-1703 för inköp jan-mars 2017 

Redovisning av försäljning jan - mars 2017 

Kundfordringar 

Jag har inte funnit något att anmärka på när det gäller 
avstämningen och dess rapporter. 

Vimmerby den 26 februari 2018 

Cb/man .. ~~ ....... . 
Karin Svensson 

Lekmannarevisor i Vimmerby Kommun 



Stiftelsen Fil dr Erik Wahlbergs stipendiefond 
Vimmerby barn-och utbildningsnämndens 
stiftelse 

1(2) 

2018-02-05 

stiftelsens ändamål: Utdelning skall komma elever vid kornmunens gymnasieskola tillgodo samt användas för 
belöning, uppmlmtran, stipendier m.m till kemistuderande elever. 

Sammanställning av intäkter och kostnader 

Intäkter 
RäntorNot 3 

Likvida medel 

Summa intäkter 

Kostnader 
Utdelning enligt Not l och 2 

Summa kostnader 

Stiftelsen överskott/underskott 

Sammanställning av tillgångar och skulder 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 
Likvida medel, Not 3 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Eget kapital, Not 4 
Bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Summa skulder och eget kapital 

2017 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2017 

22 388,80 

22 388,80 

22 388,80 

22 388,80 

-692,38 

21 696,42 

21696,42 

2016 

0,00 

0,00 

-900,00 

-900,00 

·900,00 

2016 

22 388,80 

22 388,80 

22 388,80 

22 388,80 

-692,38 

21 696,42 

21696,42 



Stiftelsen Fil dr Erik Wahlbergs stipendiefond 
Vimmerby barn-och utbildningsnämndens 

stiftelse 

Not 4 Eget kapital Bundet eget kapital 

Belopp vid årets ingång 22 388,80 
Redovisat överskott 

Kapitalisering l O % 0,00 
Utdelning 

Belopp vid årets utgång 22 388,80 

2(2) 

2018-02-05 

Fritt eget kapital 
(disponibla medel) 

-692,38 

0,00 

0,00 
0,00 

-692,38 

Fritt eget kapital vid årets ingång har beräknats till -692,38 kr vilket motsvarars av 2015 års överskott 
efter avdrag l 0% som fördelats till bundet eget kapital. K varvarande eget kapital vid årets utgång, -
692,3 8 kronor. 

Vimmerby 2018-02- 13 

,--------~ '· . s \ \ ~ . . 
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Bir~a Sahlin ~ 
Vår revisionsberä ~e;~ avgivits 2018-



Till kommunfullmäktige i 

Vimmerby kommun. 

Granskningsrapport för år 2017 

Jag har granskat Stiftelsen Fil dr Erik Wahlbergs stipendiefond, 

verksamhet för år 2017. 

Granskningen har utförts enligt kommunilagen och god revisionssed för 

detta slags granskning. 

Granskningen har omfattat: 

Översiklig granskning av ekonomi och resultat. 

Verksamhet 

stiftelsen Fil dr Erik Wahlbergs stipendiefond har under 2017 delat ut 

00:- kronor. 

Sammanfattningsvis bedömer jag att stiftelsens verksamhet skötts på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Revisor Vimmerby kommun. 



stiftelsen samfond för förtjänstfull 
Kulturell verksamhet 
Vimmerby kommunstyrelses stiftelse 

1(2) 

2018-02-05 

stiftelsens ändamål: Av den årliga avkastningen skall minst l O % läggas till kapitalet. Utdelning skall användas för 
berömvärd kulturell gärning till medborgare som är eller under minst fem år varit bosatt i kommunen. 

Sammanställning av intäkter och kostnader 

Intäkter 
Räntor, Not l 

Likvida medel 

Summa intäkter 

Kostnader 
Summa kostnader 

stiftelsen överskott 

Sammanställning av tillgångar och skulder 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 
Likvida medel 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Eget kapital, Not 2 
Bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Summa skulder och eget kapital 

2017 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2017 

193 241,65 

193 241,65 

193 241,65 

152 685,66 

40 555,99 

193 241,65 

193 241,65 

2016 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2016 

193 241,65 

193 241,65 

193 241,65 

152 685,66 

40 555,99 

193 241,65 

193 241,65 



stiftelsen samfond för förtjänstfull 
Kulturell verl{samhet 
Vimmerby kommunstyrelses stiftelse 

Not 2 Eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Redovisat överskott 
Kapitalisering l O % 
Utdelning 
Belopp vid årets utgång 

Bundet eget kapital 

152 685,66 

0,00 

152 685,66 

2(2) 

2018-02-05 

Fritt eget kapital 
(disponibla medel) 

40 555,99 
0,00 
0,00 

40 555,99 

Fritt eget kapital vid årets ingång har beräknats till 40 555,99 kr vilket motsvarars av 2015 års 
överskott efter avdrag av lO% till bundet eget kapital. Kvarvarande fritt eget kapital vid årets utgång, 
40 555,99 kr. 



Till kommunfullmäktige i 

Vimmerby kommun. 

Granskningsrapport för år 2017 

Jag har granskat Stiftelsen samfond för förtjänstfull Kulturell 
verksamhet~ Vimmerby kommunstyrelses stiftelse, verksamhet för år 

2017. 

Granskningen har utförts enligt kommunilagen och god revisionssed för 

detta slags granskning. 

Granskningen har omfattat: 

Översiklig granskning av ekonomi och resultat. 

Verksamhet 

stiftelsen samfond för förtjänstfull Kulturell verksamhet, Vimmerby 
kommunstyrelses stiftelses har under 2017 delat ut 00:- kronor. 

Sammanfattningsvis bedömer jag att stiftelsens verksamhet skötts på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Revisor Vimmerby kommun. 



Stiftelsen Samfond av Vimmerbydonationer för socialvårdande 
ändamål 

Vimmerby socialnämndens 

stiftelse 

1(2) 

2018-02-05 

Stiftelsens ändamål: Av den årliga avkstningen skall minst lO% läggas till kapitalet. Utdelning skall komma 
behövande personer med fysiskt, psykiskt, ekonomisk och socialt handikapp tillgodo samt företrädesvis användas fcir 
vård, behandling rekreation m m. 

Sammanställning av intäkter och kostnader 

Intäkter 
Räntor, Not l 
Likvida medel 

Summa intäl<ter 

Kostnader 

Summa kostnader 

stiftelsen överskott/underskott 

Sammanställning av tillgångar och skulder 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 
Likvida medel 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Eget kapital, Not 2 
Bundet eget kapital 
Fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Summa skulder och eget kapital 

2017 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2017 

303 638,85 

303 638,85 

303 638,85 

283 858,69 

19 780,16 

303 638,85 

303 638,85 

2016 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2016 

303 638,84 

303 638,84 

303 638,84 

283 858,69 

19 780,16 

303 638,85 

303 638,85 



stiftelsen Samfond av Vimmerbydonationer för socialvårdande 
ändamål 
Vimmerby socialnämndens 

stiftelse 

N o t 2 Eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Redovisat överskott 
Kapitalisering l O % 
Utdelning 
Belopp vid årets utgång 

Bundet eget kapital 

283 858,69 

0,00 

283 858,69 

2(2) 

2018-02-05 

Fritt eget kapital 
(disponibla medel) 

19 780,16 
0,00 
0,00 
0,00 

19 780,16 

Fritt eget kapital yid årets ingång har beräknats till 19 780,16 kr vilket motsvaras av 2015 års överskott 
efter avdrag l O% som fördelats till blmdet eget kapital. K varvarande fritt eget kapital vid årets utgång 

19 780,16 kr. 

Vimmerby 2018-02-/f" 

4frn/0~fit~ 
Eva Berglund (/ 

Vår revisionsberättelse har avgivits 2018- oJ -J!}" 

~~ 



R EVIS lO N S B E RÄTTE LS E 

Undertecknad, som utsetts att granska 

stiftelsen Samfond av Vimmerbydonationer för socialvårdande ändamål 

Vimmerby socialnämdens stiftelse 

får härmed avgiva följande berättelse. 

Jag har tagit del av stiftelsens samt den upprättade årsredovisningen. 

Min granskning har ej givit anledning till någon anmärkning. 

Jag tillstyrker ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

Vimmerby 2018.03.15 

Ulf Jonsson 



stiftelsen grundskolans samfond 
Vimmerby barn-och utbildningsnämndens 

stiftelse 

1(2) 

2018-02-05 

stiftelsens ändamål: Av den årliga avkastningen skall minst l O % läggas till kapitalet. Utdelning skall komma elever 
vid kommunens grundskola tillgodo samt företrädesvis användas för belöning, uppmuntran, stipendier, studieresor 
m. m. 

Sammanställning av intäkter och kostnader 

Intäkter 
Räntor, Not 3 
Likvida medel 

Summa intäkter 

Kostnader 
Utdelning enligt Not l och 2 

Summa kostnader 

stiftelsen överskott/underskott 

Sammanställning av tillgångar och skulder 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 
Likvida medel, Not 3 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Eget kapital, Not 4 
Bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Summa skulder och eget kapital 

2017 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2017 

287 533,90 

287 533,90 

287 533,90 

287 526,93 

6,97 

.287 533,90 

287 533,90 

2016 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2016 

287 533,90 

287 533,90 

287 533,90 

287 526,93 

6,97 

287 533,90 

287 533,90 



stiftelsen grundskolans samfond 
Vimmerby barn -och utbildningsnämndens 

stiftelse 

Not 4 Eget kapital 

Belopp vid årets ingång 

Redovisat överskott 
Kapitalisering l O % 

Utdelning 
Belopp vid årets utgång 

Bundet eget kapital 

287 526,93 

0,00 

287 526,93 

2(2) 

2018-02-05 

Fritt eget kapital 
(disponibla medel) 

6,97 

0,00 

0,00 
0,00 
6,97 

Fritt eget kapital vid årets ingång har beräknats till 6,97 kr vilket motsvaras av 2017 års överskott efter 
avdrag l 0% som fårdelats till bundet eget kapital. K varvarande fritt eget kapital vid årets utgång, 6,97 

kronor. 

Vimmerby 2018-02- 13 

Vår revisionsberättelse har avgivits 2018- O 3 # 
15 



REVISIONSBERÄTTELSE 

Undertecknad, som utsetts att granska 

stiftelsen grundskolans samfond 

Vimmerby barn- och utbildningnämndens stiftelse 

får härmed avgiva följande berättelse. 

Jag har tagit del av stiftelsens räkenskaper samt den upprättade årsredovisningen. 

Min granskning har ej givit anledning till någon anmärkning. 

Jag tillstyrker ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

Vimmerby 2018.03.15 

UlfJonsson 



Ärende 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 2015/000486 109 

Motion om samlad skoldag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 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 

utbildningsnämnden.  

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). 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 78 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  

Barn- och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  

Barn- och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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Administrativa avdelningen 

Therese Jigsved 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(2) 

Datum 

2018-03-05  
Referens 

VIMKS 2015/000486/109  

 
Id 

60109  

 

 

  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Motion om samlad skoldag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 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.   

 

Ärendet 

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

Centerpartiet har i budgetarbetet för 2016 föreslagit införande av samlad skoldag 

för att effektivisera verksamheten och samtidigt förbättra samverkan mellan skola 

och fritids. Skoldagen planeras så att skolskjutsarna minskas, dels genom att 

skoldagens start är olika på olika skolor, dels genom att fördela skoldagen så att 

den första skolskjutsen på eftermiddagen tas bort.  

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.  

Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-12 att remittera ärendet till barn- och 

utbildningsnämnden för beredning och framtagande av beslut och att 

samhällsbyggnadsavdelningen rådfrågas i ärendet. 

Samhällsbyggnadsavdelningen tydliggör att inför ett eventuellt beslut om 

införande av samlad skoldag, behöver en helt ny skolskjutsplanering tas fram för 

jämförelse. Därutöver framhålls att Vimmerby kommun har en kostnadseffektiv 

skolskjutsorganisation. 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att idén om samlad skoldag är 

intressant men att tid och resurser samlas för en djupare analys och utredning. 

Inför ett eventuellt beslut om samlad skoldag behövs en djupare analys och 

utredning, innefattande alla aspekter av samlad skoldag. Intressenter som inte får 

glömmas bort är föräldrar och elever. Det är inte givet att vare sig föräldrar eller 

elever, uppskattar en förändring där alla elever ska tillbringa mer tid i skolan. 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 
 
Administrativa avdelningen 
Therese Jigsved 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 

Datum 

2018-03-05  
Referens 

VIMKS 2015/000486109  

  

 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 
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Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0  

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. 

 

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 

 

Beslutet ska skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  

Barn- och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

Therese Jigsved 

Kanslijurist  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Dnr 2015/000486 109 

Motion om samlad skoldag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att  hänskjuta ärendet till budgetberedningen för 2017. 

 

Sammanfattning 

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

Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-12 att remittera ärendet till barn- och 

utbildningsnämnden för beredning och framtagande av beslut och att 

samhällsbyggnadsavdelningen rådfrågas i ärendet. 

Centerpartiet har i budgetarbetet för 2016 föreslagit införande av samlad 

skoldag för att effektivisera verksamheten och samtidigt förbättra samverkan 

mellan skola och fritids. skoldagen planeras så att skolskjutsarna minskas, 

dels genom att skoldagens start är olika på olika skolor, dels genom att 

fördela skoldagen så att den första skolskjutsen på eftermiddagen tas bort. 

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 

utbildningsnämnden. 

Samhällsbyggnadsavdelningen tydliggör att inför ett eventuellt beslut om 

införande av samlad skoldag, behöver en helt ny skolskjutsplanering tas fram 

för jämförelse. Därutöver framhålls att Vimmerby kommun har en 

kostnadseffektiv skolskjutsorganisation. 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att iden om samlad 

skoldag är intressant men att tid och resurser samlas för en djupare analys 

och utredning. Inför ett eventuellt beslut om samlad skoldag behövs en 

djupare analys och utredning, innefattande alla aspekter av samlad skoldag. 

Intressenter som inte får glömmas bort är föräldrar och elever. Det är inte 



 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

givet att vare sig föräldrar eller elever, uppskattar en förändring där alla 

elever ska tillbringa mer tid i skolan.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden anser att motionen är intressant men föreslår 

kommunstyrelsen besluta att avslå motionen om samlad skoldag, utifrån att 

barn- och utbildningsförvaltningen för närvarande saknar tid och resurser för 

analys och utredning av 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 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 

 



Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l O (29) 
Sammanträdesdatum 

2016-03-23 
Barn- och utbildningsnämnden 

Protokolljustemre 

BUN § 46 Dnr 2016/21 

Remiss: Samlad skoldag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden anser att motionen är intressant men föreslår 
kommunstyrelsen besluta att avslå motionen om samlad skoldag, utifrån att barn
och utbildningsförvaltningen för närvarande saknar tid och resurser för analys och 
utredning av samlad skoldag. 

Reservationer 
Ann-Cathrine Weckfors (KD) och Peter Karlsson (C), reserverar mot 
beslutet till förmån för Ann-Cathrine Weckfors yrkande. 

Ärendet 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) har lämnat in en motion om samlad skoldag. 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-12 att remittera ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden för beredning och framtagande av beslut och att 
samhällsbyggnadsavdelningen rådfrågas i ärendet. 

Centerpartiet har i budgetarbetet för 2016 föreslagit införande av samlad skoldag 
för att effektivisera verksamheten och samtidigt förbättra samverkan mellan skola 
och fritids. ,skoldagen planeras så att skolskjutsarna minskas, dels genom att 
skoldagens start är olika på olika skolor, dels genom att fördela skoldagen så 
att den första skolskjutsen på eftermiddagen tas bort. 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 utbildningsnämnden. 

Samhällsbyggnadsavdelningen tydliggör att inför ett eventuellt beslut om införande 
av samlad skoldag, behöver en helt ny skolskjutsplanering tas fram för jämförelse. 
Därutöver framhålls att Vimmerby kommun har en kostnadseffektiv 
skolskjutsorganisation. 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att iden om samlad skoldag är 
intressant men att tid och resurser salmas för en djupare analys och utredning. 
Inför ett eventuellt beslut om samlad skoldag behövs en djupare analys och 
utredning, innefattande alla aspekter av samlad skoldag. Intressenter som inte får 
glömmas bort är föräldrar och elever. Det är inte givet att vare sig föräldrar eller 
elever, uppskattar en förändring där alla elever ska tillbringa mer tid i skolan. 

Utdragsbestyrkning 



Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (29) 
Sammanträdesdatum 

2016-03-23 
Barn- och utbildningsnämnden 

Protokolljusterare 

Förslag till beslut 
Lis Astrid Andersson (S): Yrkar bifall till forvaltningens forslag med anledning av 
det i nuläget salmas resurser for att göra en större utredning om samlad skoldag. 
Ann-Cathrine \Veekfors (KD): Yrkar på tillägg att ärendet om samlad skoldag tas 
med til12017 års budgetproeess. Peter Karlsson (C) ställer sig bakom Ann-Cathrine 
Weckfors yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut, KS § 14, 2016-01-12. 
Barn- oeh utbildningsforvaltningens tjänsteskrivelse (Id 19972). 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

Utdmgsbestyrkning 



Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 

Sammanträdesdatum 64(7 O) 

2015-11-23 
Kommunfullmäktige 

Protokolljusterare 

KF§ 286 Dnr 2015/486 Kod 109 

Motion om samlad skoldag -för beredning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning av motionen 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) har lämnat in motion om samlad skoldag. Cen
terpartiet har i budgetarbetet för 2016 föreslagit införande av samlad skoldag 
för att effektivisera verksamheten och samtidigt förbättra samverkan mellan 
skola och fritids. Simidagen planeras så att skolskjutsarna minskas dels ge
nom att skoldagens start är olika på olika skolor och dels genom att fördela 
skoldagen så att den första skolskjutsen på eftermiddagen tas bort. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar 

att kommunen utreder möjligheten till samlad skoldag med kostnadsredo
visningar och redovisning av kvalitetshöjning samt bättre nyttjande av legi
timerade lärare, och 

att kommunen undersöker erfarenheter från andra kommuner och implemen
terar samlad skoldag utifrån Vimmerby kommuns förutsättningar i dialog 
mellan kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendet 
Vid dagens sammanträde föreligger motion om srunlad skoldag. 

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

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrk:ni:ng 



VIMMERBY ~MMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2015 -11- 1 8 

Dnr~0/5jl(t6 jD ·plnn/OCJ 

Motion om samlad skoldag 
Id nr 1/?trtJS 

Centerpartiet i Vimmerby har i budgetarbetet för 2016 föreslagit införande av en samlad skoldag för att 
effektivisera verksamheten och samtidigt förbättra samverkan mellan skola och fritids. 

skoldagen planeras så att skolskjutsarna minskas dels genom att skoldagens start är olika på olika 
skolor och dels genom att fördela skoldagen så att den första skolskjutsen på eftermiddagen tas bort. 
Vinsterna är flera då skoldagens innehåll planeras så att skolskjutsarna optimeras. Samlad skoldag 
innebär att fritidsverksamheten får en högre kvalite i mindre grupper och ett samtidigt nyttjande av 
legitimerade lärare. Målet med en samlad skoldag är att höja den pedagogiska kvaliten i kommunens alla 
skolor. Samlad skoldag leder till ett mer effektivt nyttjande av kommunens resurser och ett bibehållet 
antal skolorter för de behov vi ser idag och för framtidens behov när det nu anländer många 
asylflyktingar till kommunen. Gotlands kommun, Säter och Grästorp är tre kommuner som infört samlad 
skoldag med goda erfarenheter. Säters kommun sparade fem miljoner årligen på effektivare skolskjutsar. 
Grästorp har en samlad skoldag som börjar klockan 9 och slutar 15.20. Lärarna har fått gott om 
gemensam tid för samverkan varje morgon mellan klockan 8-9 vilket enligt forskning visat sig ge goda 
förutsättningar för förbättrade resultat. 

En förutsättningför att hela kommunen ska leva är att barnen erbjuds skolskjuts i båda riktningar från 
tätort tilllandsbygd och tvärtom. 

Centerpartiet föreslår genom denna motion 

att kommunen utreder möjligheten till samlad skoldag med kostnadsredovisningar och redovisning av 
kvalitetshöjning samt bättre nyttjande av legitimerade lärare 

att kommunen undersöker erfarenheter från andra kommuner och implementerar samlad skoldag utifrån 
Vimmer( kommuns förutsättningar i dialog mellan KS och BUN 

~c~i.~~ 
lngela Nilsson Nachtweij J 
Centerpartiet i Vimmerby 

l 

,. 
CENTERPARTIET 
i Vimmerby kommun 



Ärende 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr 2017/000567 109 

Motion om sökregister för motioner och interpellationer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 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 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 77 

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 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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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  2018-03-28 

 

Axel Stenbeck 

 

Sökfunktionen 

Från och med februari 2018 finns en sökfunktion. Där kan man söka fram behandlade 

ärenden. 

 

I exemplet nedan har vi sökt efter kvinnojouren och får då upp resultat på motion om ökat 

anslag. 

Mötespunkter: Visar hela beslutsprocessen och vilka sammanträden motionen hanterats 

Handlingar: Visar samtliga handlingar kopplade till sökresultatet. 

  

 

 

För att komma till mötet/handlingen – tryck på paragrafen 



 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0  

 
 
Administrativa avdelningen 
Axel Stenbeck 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-02-12  
Referens 

VIMKS 2017/000567/109  

 
Id 

59846  

 

 

  
Kommunfullmäktige 

Motion om sökregister för motioner och interpellationer 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 

besvarad.   

Ärendet 

Bakgrund 

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. 

Motionen har remitterats till administrativa avdelningen för beredning och 

framtagande av förslag till beslut. 

Aktuell situation 

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. 

Beslutsunderlag 

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 ska skickas till 

Anneli Jakobsson (SD) 

 

Axel Stenbeck 

Kommunsekreterare  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 262 Dnr 2017/000567  Kod 109 

Motion om sökregister för motioner och interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Anneli Jakobsson 

(SD) om sökregister för motioner och interpellationer.  

 

Av motionen framgår att Vimmerby kommuns hemsida idag saknar ett 

användarvänligt register över motioner, interpellationer och enkla frågor 

med svar där varje partis inlämnade motioner, interpellationer och enkla 

frågor finns dokumenterade. Det är idag väldigt krävande att gå in och se om 

en motion redan är inlämnad och bifallen då man får leta i kungörelsen. För 

att underlätta för partierna vore det därför önskvärt med ett sökregister på 

kommunens hemsida.  

 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar därför att fullmäktige beslutar att införa ett 

lättillgängligt register över lagda motioner, interpellationer och enkla frågor 

med tillhörande svar på kommunens hemsida. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 59193  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



VIMMERBY KOMMUN 
Kommunstyrelseförv;;.ltningen 

Administrativa avdelningen 

2017 -12- 1 4 
Dn r of~ /F/s--6 ?-·jo-Pi;m / fJC'j 
Id nr 

Vimmerby 13/12-17 

Motion om sökregister för motioner och interpellationer 

Vimmerby kommuns hemsida saknar idag ett användarvänligt register över motioner, interpellationer 
· och enkla frågor med svar där varje partis inlämnade motioner, interpellationer och enkla frågor finns 
dokumenterade. Det är idag väldigt krävande att gå in och se om en motion redan är inlämnad och 
bifallen då man får leta i kungörelsen. För att underlätta för partierna vore det därför önskvärt med ett 
sökregister på kommunens hemsida. Med denna motion yrkar sverigedemokraterna 

Att kommunfullmäktige beslutar att införa ett lättillgängligt register över lagda motioner, 
interpellationer och enkla frågor med tillhörande svar. 

Sverigedemokraterna 

Anneli Jakobsson ~ i!l!-f./' 

Jimmy Rödin 

Sandar Högye 

l<erstin Högye 

l<jell Jakobsson 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr 2018/000127 109 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 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. 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 

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.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 59833 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26 § 38 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 80 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson  

___________________ 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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)  

___________________ 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 Dnr 2018/000127  Kod 109 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

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: 

 

Vintern är en mycket besvärlig årstid för många äldre. Även om gator och 

trottoarer underhålls är det inte tillräckligt. Många äldre isoleras på grund av 

rädslan för att gå ut och ramla omkull. Är olyckan framme kan 

återhämtningen ta lång tid och för en del kan halkolyckan innebära ett 

livslångt vårdbehov. Förutom svårt lidande så innebär det enorma kostnader 

för landstinget. Nu har kommunens ekonomi vänt till det bättre och då är det 

väl märkligt om kommunen inte vill vara med och bidra till denna 

samhällsservice till de äldre som betalat skatt hela sitt liv. I Västervik är man 

nu inne på tredje vintern med gratis broddar till de äldre och nu har även 

Mönsterås och Oskarshamn bifallit motioner om gratis broddar till de äldre. 

Fler kommuner runt om i Sverige hakar på. Tilläggas ska att enligt statistik 

är det ca 60 % av pensionärerna som utnyttjar detta erbjudande så 

kostnaderna borde bli rimligt. Men kostnaden för inköp av broddar går inte 

att jämför med vad kostnaden är för den äldre eller för landstinget.  

 

Med anledning av ovanstående yrkas att kommunfullmäktige beslutar att 

erbjuda gratis broddar till alla ålderspensionärer i Vimmerby kommun. 

 

 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att fullmäktige remitterar motionen till socialnämnden 

för beredning och framtagande av förslag till beslut. Eva Berglund (S) yrkar 

att fullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

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

Han finner att fullmäktige bifaller beslutar att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning och framtagande av förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 59833 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



VIMMERBY KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

zo1s -o z- o B . 

Dnr{)(O((/ /R_1- jD·pliuy 0~ 
Id nr 

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

Vintern är en mycket besvärlig årstid för många äldre. Även om gator och trottoarer underhålls är det 

inte tillräckligt. Många äldre isoleras på grund av rädslan för att gå ut och ramla omkull. Man drar sig för 
att gå ut på en promenad eller gå till någon aktivitet som ordnas för de äldre/ vilket inverkar på 
livskvaliteten för de äldre. Man kan heller inte komma ifrån att ju äldre man blir/ desto skörare blir 
kroppen och om olyckan är framme drabbas den äldre oftast mycket svårare. Återhämtningen kan ta 
mycket lång tid och för en del kan halkolyckan innebära ett livslångt vårdbehov. Förutom svårt lidande så 
innebär detta enorma kostnader för landstinget. Nu har kommunens ekonomi vänt till det bättre och då 
är det väldigt märkligt om kommunen inte vill vara med och bidra till denna samhällsservice till de äldre 
som betalat skatt i hela sitt liv. l Västervik är man nu inne på tredje vintern med gratis broddar och nu 
har även Mönsterås och Oskarshamn kommuner bifallit motioner om gratis broddar till de äldre och fler 

kommuner runt om i Sverige hakar på. Tilläggas ska att enligt statistik är det ca 60% av pensionärerna 
som utnyttjar detta erbjudande så kostnaden borde bli rimligt men kostnaden för inköp av broddar går 
inte att jämföra med vad kostnaden är för den äldre som halkat och behöver sjukhusvård kostar 

landstinget. 

Med anledning av ovanstående yrkas att kommunfullmäktige beslutar 

Att erbjuda gratis broddar till alla ålderspensionärer 

Vimmerby 7/2-2018 

Sverigedemokraterna 
~rv»~·-· ~JOvffr~~ 

Anneli Jakobsson 

Jimmy Rödin 

Sandar Högye Kerstin 

Högye 

Kjell Jakobsson 



Ärende 

11



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-10 
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§ 101 Dnr 2018/000146 109 

Motion om solelpaneler på kommunal byggnader 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 

vara besvarad med motiveringen att investeringar för år 2019 hanteras inom 

pågående budgetprocess.  

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Bo Svensson (C) reserverar sig till förmån 

för Ingela Nilsson Nachtweijs (C) yrkande.  

Ajournering 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) begär ajournering 16:40 - 16:45 

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 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 

besvarad med motiveringen att investeringar för år 2019 hanteras inom 

pågående budgetprocess. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner 

att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.      

Beslutsunderlag 

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

Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26 § 27 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 82 
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Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij 

 

___________________ 
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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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§ 40 Dnr 2018/000146  Kod 109 

Motion om solelpaneler på kommunal byggnader 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) om solelpaneler på kommunala byggnader. Av motionen 

framgår följande: 

 

Det är rätt tid att satsa på solelpaneler. Det är viktigt att den offentliga 

sektorn går före och satsar på förnybar energiteknik. Solelpaneler är en 

småskalig teknik och kan med fördel byggas på både stora och små 

kommunala byggnader vilket gör att kommunen kan sprida investeringarna 

över hela kommunen. Kommunen går före och visar vägen. Det blir lätt för 

alla förstå vikten av en hållbar energipolitik.   

 

Centerpartiet föreslår genom denna motion  

  

att kommunen investerar 8 miljoner under perioden 2019-2023 i solceller på 

kommunala byggnader spridda över hela kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

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

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

___________________ 

 



VIMMERBY KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2018 -02- 2 1 
J 

on r o2 018/1 yc-,o-01a7 07 
Id nr 

Motion till Kommunfullmäktige i Vimmerby 20180220 

Solelpaneler på kommunala byggnader 

Det är rätt tid att satsa på solelpaneler. 

Det är viktigt att den offentliga sektorn går före och satsar på förnybar energiteknik. Solelpaneler är en 
småskalig teknik och kan med fördel byggas på både stora och små kommunala byggnader vilket gör 
att kommunen kan sprida investeringarna över hela kommunen. 

Kommunen går före och visar vägen. Det blir lätt för alla förstå vikten av en hållbar energipolitik. 

Centerpartiet föreslår genom denna motion 

att kommunen investerar 8 miljoner under perioden 2019-2023 i solceller på kommunala byggnader 
spridda över hela kommunen. 

lf\9 la Nilsson Nachtweij 
Centerpartiet i Vimmerby 

r-· 

NiRODUD 
POLITik 

CENTERPARTIET 
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§ 97 Dnr 2015/000341 109 

Medborgarförslag Skolskjuts till Gymnasieelever 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 76 

Beslutet skickas till 

Uta Harder 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

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

Beslutet skickas till 

Uta Harder 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

___________________ 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 
Joakim Svensson 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(4) 

Datum 

2017-11-21  
Referens 

VIMKS 2015/000341/109  

 
Id 

58910  

 

 

  
till 
Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun 

 

Medborgarförslag om huruvida skolskjutsen för gymnasieelever 
verkligen ska fasas ut- 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 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. 

Ärendet 

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. 

 

Bakgrund 

Kommunen antog 2013 nytt reglemente för kommunens skolskjutsar. Det nya 

reglementet omfattar ej gymnasieelevers rätt till resor, utan reglementet gäller 

endast grundskolans och särskolans resor enligt skollagen (SFS 2010:800).  

Gymnasieelevers rätt till resor regleras inte i skollagen, utan omfattas av en egen 

lag, ”lag om kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor” (SFS 

1991:1110).  

För elever i grundskolan är kommunen skyldig att anordna skolskjutsar. Denna 

skyldighet gäller inte för gymnasieelever, utan för dessa är kommunen endast 

skyldig att stå för elevens reskostnader för dagliga resor mellan hemmet och 

skolan. Det är kommunen fritt att bestämma hur ersättningen för dagliga resor ska 

ske, och i de flesta fall sker ersättningen i form av busskort. I de fall kollektiv 

resmöjlighet saknas erbjuder kommunen kontant ersättning enligt beslut i teknik- 

och servicenämnden 2007-03-22§ 62.  

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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För gymnasieelever föreskriver lagen att skyldigheten att ersätta dagliga resor 

endast föreligger om avståndet mellan hemmet och skolan överstiger 6 kilometer.  

Fram till 2014 anordnade Vimmerby kommun skolskjutsar även för kommunens 

gymnasieelever som hade mer än tre kilometer till skolan.  

Ändringen av reglerna för gymnasieelever grundades framför allt i att kommunen 

märkte ökande kostnader för gymnasiets skjutsar. I och med det fria skolvalet är 

gymnasieelever inte skyldiga att i första hand söka gymnasieutbildning inom 

kommunen. Kommunen är dock skyldig att stå för reskostnaderna oavsett vilken 

skola eleven väljer. En följd av detta blev att vissa enskilda elevers resor blev 

mycket kostsamma för kommunen. I första hand är det anslutningsresor till 

gymnasier i andra kommuner som blivit dyra.  

I samband med regeländringen beslutades även om övergångsregler. De elever 

som redan var beviljade skolskjuts den första januari 2014 skulle få anordnad 

skolskjuts under sin återstående gymnasietid.   

Regeländringen för gymnasieeleverna medförde att Vimmerby har kommit att 

tillämpa samma regelverk för gymnasieelevers resor som andra kommuner. Enligt 

de uppgifter som gått att få fram anordnar ingen kommun regelmässigt skolskjuts 

för gymnasieelever. Eksjö kommun ordnar skjuts till gymnasieelever om 

kostnaden för skjutsen understiger kostnaden för reseersättning eller busskort.  I 

praktiken torde dock detta innebära att inga skjutsar anordnas, då det är väsentligt 

dyrare att anordna skjuts än att betala reseersättning. 

 

 
Effekter av genomförd regeländring 

Samtidigt som det nya reglementet antogs beslutades även att en utvärdering av 

det nya reglementet skulle göras efter läsåret 2014. Någon utvärdering har dock 

inte varit meningsfull att göra efter 2014, då de beslutade övergångsreglerna 

medförde att regeländringen inte fick någon effekt under 2014. 

Som en följd av de beslutade övergångsreglerna fick förändringarna för 

gymnasieelever inget genomslag under våren 2014. Någon utvärdering har därför 

inte gjort eftersom ingen förändring skett i praktiken. 

I de skolskjutsar kommunen ansvarar för tillåts gymnasieelever åka med om det 

finns lediga platser, och det inte innebär någon extrakostnad för kommunen. 

Extrakostnader som kan uppkomma är exempelvis om turen måste förlängas.  

Detta får till följd att det i praktiken endast är ett fåtal elever vid Vimmerby 

gymnasium som saknar resmöjlighet mellan hemmet och skolan. Under 

höstterminen 2015 var det 3 elever boende i Locknevi som haft längre än sex 

kilometer till gymnasiet, och där det vissa dagar saknats passande 

grundskoleskjutsar att åka med hem från skolan.  

Som en följd av de ändrade reglerna finns även enstaka gymnasieelever som fått 

längre till hållplats. Exempelvis finns enstaka elever i Pelarne som har längre till 

linjebussens hållplats än till grundskolans skjutsar.  

mailto:kommun@vimmerby.se
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Från läsåret 2016/2017 har det nya regelverket genomförts fullt ut, Det fanns då 

det inga elever kvar som har skjuts enligt övergångsreglerna. Läsåret 2017/2018 är 

det sex elever som har längre än sex kilometer till skola eller busshållplats.  

 

Om kommunen skulle välja att anordna skjutsar för dessa sex elever även de 

dagar då passande grundskoleskjutsar saknas, skulle kostnaden för detta bli ca 

75 – 125 kkr per läsår.  

 
Bedömning 

I lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 

framgår att kommunen endast är skyldig att stå för gymnasieelevers reskostnader. 

Någon skyldighet att anordna skolskjutsar för gymnasieelever föreligger inte. 

De ändrade skolskjutsreglerna har fått negativa följder för ett litet antal elever. 

Kostnaden för att anordna skjuts för dessa elever skulle i flera fall bli 

förhållandevis hög. Inga kommuner i närområdet anordnar regelmässigt skjuts för 

gymnasieelever, utan man erbjuder ersättning för dagliga resor enligt lagens krav.  

I medborgarförslaget yrkas på att kommunen ska låta gymnasieelever åka med i 

grundskolans skjutsar. Gymnasieelever tillåts åka med befintliga skolskjutsar, 

varför skjutsfrågan redan är löst även för många gymnasieelever, åtminstone de 

flesta dagar i veckan. 

Med utgångspunkt från ovanstående föreslår Samhällsbyggnadsavdelningen att 

medborgarförslaget avslås. 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Uta Harder 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

BUN 

 

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.  
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Joakim Svensson 

Trafikadministratör  
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§ 74 Dnr 2015/000341 109 

Medborgarförslag: Skolskjuts till Gymnasieelever 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar  

att  återremittera ärendet till samhällsbyggnadsavdelningen med 

motiveringen att beslutet ska sammankopplas till den 

utvärdering från 2014 som tjänsteskrivelsen hänvisar till. 

 

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 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige 

att  avslå medborgarförslaget 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att ärendet ska återremitteras med 

motiveringen att beslutet bör ska sammankopplas till den utvärdering från 

2014 som tjänsteskrivelsen hänvisar till.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag väkt av Uta Harder, Id 48615 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-28 § 219 Medborgarförslag om 

huruvida skolskjutsen för gymnasieelever verkligen ska fasas ut. 
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Kommunstyrelsens beslut 2015-11-17 § 400, Medborgarförslag: Skolskjuts 

till Gymnasieelever. 

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

skolskjutsar. 

Tjänsteskrivelse Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, 2016-01-29, Id 

50249.  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

___________________ 

 



Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 

Sammanträdesdatum 88(1 00) 

2015-09-28 
Kommunfullmäktige 

Protokolljusterare 

KF§ 219 Dnr 2015/288 Kod 109 

Medborgarförslag om huruvida skolskjutsen för gymnasieelever 
verkligen ska fasas ut- för beredning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommun
styrelsen för beredning. 

Sammanfattning av medborgarförslag 
U ta Harder har lämnat in medborgarförslag om huruvida skolskjutsen för 
gymnasieelever verkligen ska fasas ut? Kommunfullmäktige beslutade 
2013-12-16 att rätten till skolskjuts for gymnasieelever ska fasas ut. Elever 
som redan börjat på gymnasiet skulle få ha rätt att åka skolskjuts under res
ten av sin gymnasietid, men nya elever skulle inte ra samma rätt till skol
skjuts. Det står i beslutet att en utvärdering ska göras efter läsåret 2014. Är 
någon utvärdering gjord? 

Uta Harder foreslår att kommunen tar sitt fomuft till fånga och ser den 
självklara lösning som redan fmns: att våra barn får åka med i de skolskjut
sar som redan finns och/eller åker forbi. 

Ärendet 
Vid dagens sammanträde foreligger medborgarförslag om huruvida skol
skjutsen for gymnasieelever verkligen ska fasas ut? 

Beslutsunderlag 
Medborgarforslag inlämnat av U ta Harder, Id 48615. 

Sändlista 
DtaHarder 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkning 
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Uta Harder 
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Ska skolskjutsen för Gymnasieelever verkligen fasas ut? 

Den 16/12-2013 beslutade kommunfullmäktige att fasa ut rätten till skolskjuts för 

gymnasieelever. Detta efter att föräldrar hade protesterat mot ett tidigare beslut att upphäva 

rätten helt och hållet. Elever som redan börjat gymnasiet skulle få rätt att åka skolskjuts under 

resten av sin gymnasietid. 

Sedan dess har frågan tydligen inte belysts ytterligare. l beslutet står det så här: "Således 

beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att en utvärdering skall 

göras efter läsåret 2014" Jag hittade inget nytt beslut och undrar därför om komunen gjorde en 

ny utvärdering? 

Föräldrar till nya gymnasieelever har inte fått information från kommunen om de förändringar 

som snart träder i kraft. Från och med höstterminen 2016 får gymnasieelever i kommunens 

kransorter inte längre åka skolskjuts. Redan nu gäller på många platser att de endast får åka 

med 11i mån av plats". 

Kommunfullmäktige pekar på att kommuner inte har någon skyldighet att anordna skolskjuts 

för gymnasieelever, och att gymnasiegången är "frivillig". De tror också att kommunen genom 

denna förändring kommer göra en besparing på 500 000 kronor per år. 

Vad kommunen däremot är skyldig att göra, är att "svara för kostnader för elevens dagliga 

resor". Det kan till exempel innebära ersättning för busskort samt anslutningstrafik. 

- --

Jag låter min familj utgöra ett exempel. Vi bor två och en halv mil utanför Vimmerby. Det är en 

mil till närmaste stopp för linjebussar. skolbussen för grundskoleelever går varje dag förbi vårt 

hus. Jag undrar nu vad kommunen kommer behöva göra för att k9mpensera oss för utebliven 

skolskjuts? Betala för busskort med linjetrafiken för mina två döttrar, men även för 

ersättningsbuss/taxi till busshållplatsen en mil bort? Hur mycket skulle det kosta för 

kommunen, jämfört med att bara låta mina döttrar åka med den buss som redan går förbi? 

Eller kommer det innebära att min man och jag får ekonomisk kompensation för att vi dagligen 

skjutsar våra barn, antingen till busshållplatsen eller hela vägen till skolan? Jag arbetar skift och 

min man börjar tidigt och slutar ofta sent. Vi kommer inte alltid ha möjlighet att skjutsa våra 

döttrar på de tider som de behöver, om så blir nödvändigt. De kommer i så fall att få tillbringa 

många timmar med att vänta i Vimmerby, både före och efter skoldagens slut. Eller är det 

meningen att en av oss ska går ner i tjänstegraden för att har möjlighet att skjutsa barnen? 

När så mycket krångel uppstår kring våra barns skolgång, är det inte mycket som hindrar oss 

från att välja en annan gymnasieskola för våra barn. De kan få inackordering på en annan ort 

och på så sätt slippa alla transportproblem. Om vi (och andra) gör det valet förlorar Vimmerby 

kommun stora summor i utebliven skolpeng för våra barn. 

1 



Jag hoppas att kommunen istället tar sitt förnuft till fånga och ser den självklara lösning som 

redan finns: att våra barn får åka med i de skolskjutsar som redan finns och/eller åker förbi. 

2 
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§ 102 Dnr 2018/000157 04 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 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 
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målen, den möjligheten minskar med minskade resurser. Statsbidraget för 

lågstadiesatsningen på 2,7 mnkr kan inte sökas.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, med ändring av barn- och utbildningsnämndens 

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

mnkr.  

Beslutsunderlag 

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

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 88 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

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 
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målen, den möjligheten minskar med minskade resurser. Statsbidraget för 

lågstadiesatsningen på 2,7 mnkr kan inte sökas.  

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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§ 24 Dnr 2018/000004 041 

Budget 2018 - Begäran om utökad budgetram för ökat 
elevantal i grundskolan F-9 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

utökad ram för ökat elevantal i grundskolan F-9.  

 

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 

Alternativ 1 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att begära utökad budget i grundskolan 

för ökade elevantal under 2018 och behåller resurstilldelningen per elev som 

innebär 7,8 tjänster per 100 elever i basresurs för år Fk-6 och 8,3 tjänster per 100 

elever som basresurs för år 7-9. Volymökningen motsvarar 5,0 tjänster och 2,5 

mnkr för 2018.  

 

Alternativ 2 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att sänka resurstilldelningen för åren Fk-6 

med 0,4 tjänster per 100 elever för budgetåret 2018 för att hålla budgetramen som 

var beräknad för 70 färre elever. Det innebär att nämnden inte kan söka 

statsbidraget för lågstadiesatsningen på 2,7 mnkr.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Id 23310  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

 

___________________ 
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§ 103 Dnr 2018/000063 107 

Bolagsordningar, särskilda ägardirektiv och 
borgensåtagande för Vimmerby kommuns bolag samt 
instruktioner till stämmoombud vid 2018 års 
bolagsstämmor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 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. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att göra redaktionella ändringar avseende 

VEMABS ägardirektiv kring Utdelning och Koncernbidrag. 

Reservationer 

Claes Wetterström (M) och Kenneth Björklund (S) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Claes Wetterströms (M) andra yrkande att ordet 

bekostas stryks ur VEMABS ägardirektiv.  

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. 
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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: 

 

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 sammanträde redogör Therese Jigsved, kanslijurist i ärendet. 

Kommunstyrelsen diskuterar kring ägardirektivet för Vimmerby Energi- och 

Miljö AB.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  
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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. 

 

Claes Wetterström (M) yrkar att det görs redaktionella ändringar avseende 

VEMABS ägardirektiv kring Utdelning och Koncernbidrag. 

 

Claes Wetterström (M) yrkar att ordet bekostas stryks ur VEMABS 

ägardirektiv.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varande och finner att kommunstyrelsen 

bifaller arbetsutskottets förslag samt Wetterström (M) första yrkande.      

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 90 

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 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 4(4) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Instruktioner för Vimmerby Energi Nät AB 

Instruktioner för Vimmerby Fibernät AB 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-13, KSAU § 71 

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunala bolag 

Revisorerna 

Ekonomiavdelningen 

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 

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.  

 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

De viktigaste förändringarna är följande: 

 

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 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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. 

 

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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Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(3) 

Datum 

2018-03-23  
Referens 

VIMKS 2018/000063/107  

 
Id 

60362  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunstyrelsen 

 

Bolagsordningar, särskilda ägardirektiv och borgens-
åtagande för Vimmerby kommuns bolag samt instruktioner 
till stämmoombud vid 2018 års bolagsstämmor 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 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. 

 

Ärendet 

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.  
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Administrativa avdelningen 
Therese Jigsved 
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De viktigaste förändringarna är följande: 

 

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.  

 

Beslutsunderlag 

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 
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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 ska skickas till 

Samtliga kommunala bolag 

Revisorerna 

Ekonomiavdelningen 

 

Therese Jigsved 

Kanslijurist  
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BOLAGSORDNING 
 

§ 1. FIRMA 

 

Bolagets firma är Vimmerby kommun Förvaltnings AB. 

 

§ 2. SÄTE 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Vimmerby Kommun, Kalmar län. 

 

§ 3. VERKSAMHETSFÖREMÅL 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, 

köpa, sälja, uthyra eller utarrendera dylik egendom. Bolaget skall därutöver förvalta 

aktierna i Vimmerby kommuns bolag och svara för gemensam organisation av 

bolagen. 

 

§ 4. ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET 

 

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, optimera och 

samordna verksamheterna i de kommunala företagen inom Vimmerby kommun, samt 

inom ramen för av kommunen givna direktiv tillhandahålla mark och lokaler för 

näringslivet. 

 

Tillhandahållande av mark och lokaler till näringsidkare ska bedrivas på affärsmässig 

grund och syfta till att, med hänsyn till lokaliseringsprincipen, främja näringslivets 

utveckling inom kommunen. 

 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vimmerby kommun. 

 

§ 5. FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vimmerby kommun möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 

annars av större vikt fattas. 

 

§ 6. AKTIEKAPITAL 

 

Aktiekapitalet skall vara lägst FEM MILJONER (5.000.000:-) kronor och högst 

TJUGO MILJONER (20.000.000:-) kronor. 

 

§ 7. ANTAL AKTIER 

 

Antal aktier skall vara lägst 50 000 och högst 200 000 stycken. 

 

§ 8. STYRELSE 

 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. 



 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vimmerby kommun för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

 

Styrelsen ska utse en verkställande direktör för bolaget.  

 

§ 10. REVISORER 

 

För granskning av bolagets årsredovisning, jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn 

får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. 

  

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den 

årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 11. LEKMANNAREVISOR 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i 

Vimmerby kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 

 

§ 12. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 

fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 13. ÄRENDE PÅ ÅRSSTÄMMA 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 

 

1.  Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande för stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Godkännande av dagordning; 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna- 

revisorns granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a. fastställelse av resultat- och balansräkningen 

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c. Frr  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 

suppleanter; 

10. Val av revisor och revisorssuppleant, i förekommande fall; 



11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen.  

 

 

14. RÄKENSKAPSÅR 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

 

§ 15. FIRMATECKNING 

 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att 

teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 

§ 16. HEMBUD 

 

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 

hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. 

Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift 

lämnas om den betingade köpeskillingen. 

 

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela 

detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är 

känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att 

skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från 

anmälan hos styrelsen om akties övergång. 

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som 

framställt lösningsanspråk. 

 

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av 

belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om 

skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller 

lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli 

registrerad för aktien. 

 

§ 17. INSPEKTIONSRÄTT 

 

Kommunstyrelsen i Vimmerby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 

endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

 

 



 

 

 

 

§ 18. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 

Vimmerby kommun. 

 

 

Denna bolagsordning är fastställd på bolagsstämma 2018-05-21. 
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BOLAGSORDNING 
 

§ 1. FIRMA 

 

Bolagets firma är Vimmerby Fibernät AB. 

 

§ 2. SÄTE 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Vimmerby kommun, Kalmar län. 

 

§ 3. VERKSAMHETSFÖREMÅL 

 

Bolaget ska inom Vimmerby kommun förvalta, utveckla och investera fibernät för 

uthyrning av svartfiber samt överföring av bredbandstjänster. Bolaget är skyldigt att 

utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt 

ägaren/i ägarens ställe. 

 

§ 4. ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET 

 

Syftet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen och 

likställighetsprincipen verka för Vimmerby kommuns utveckling genom att främja 

distribution och tillgång till bredbandstjänster. Vimmerby Fibernät AB ska som 

internservicebolag med sina produkter och tjänster bidra till en långsiktigt hållbar 

utveckling i Vimmerby kommun. 

 

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Vimmerby kommun. 

 

§ 5. FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vimmerby kommun möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 

annars av större vikt fattas. 

 

§ 6. AKTIEKAPITAL 

 

Aktiekapitalet skall vara lägst EN MILJON (1.000.000:-) kronor och högst FYRA 

MILJONER (4.000.000:-) kronor. 

 

§ 7. ANTAL AKTIER 

 

Antal aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000 stycken. 

 

§ 8. STYRELSE 

 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter med två suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vimmerby kommun för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
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§ 9 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

 

Styrelsen ska utse en verkställande direktör för bolaget.  

 

§ 10. REVISORER 

 

För granskning av bolagets årsredovisning, jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.  

 

För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. 

  

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den 

årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 11. LEKMANNAREVISOR 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i 

Vimmerby kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 

 

§ 12. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 

fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 13. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 

 

1.  Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Godkännande av dagordning; 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna- 

revisorns granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a. fastställelse av resultat- och balansräkningen 

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c. Frr  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 

suppleanter; 

10. Val av revisor och revisorssuppleant, i förekommande fall; 

11. Fastställande av särskilt ägardirektiv; 

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen.  
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§ 14. RÄKENSKAPSÅR 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 15. FIRMATECKNING 

 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att 

teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 

§ 16. HEMBUD 

 

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 

hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. 

Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift 

lämnas om den betingade köpeskillingen. 

 

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela 

detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är 

känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att 

skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från 

anmälan hos styrelsen om akties övergång. 

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som 

framställt lösningsanspråk. 

 

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av 

belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om 

skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller 

lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli 

registrerad för aktien. 

 

§ 17. INSPEKTIONSRÄTT 

 

Kommunstyrelsen i Vimmerby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 

endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 18. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 

Vimmerby kommun. 

 

Denna bolagsordning är fastställd på bolagsstämma 2018-05-21. 



VIMARHEM AB  BOLAGSORDNING   1(4) 

  

 Fastställd 2018-05-09 

  

 1 § Firma. 

  

 Bolagets firma är Vimarhem Aktiebolag. 

  

  

 2 § Säte. 

  

 Styrelsen har sitt säte i Vimmerby, Kalmar län. 

  

  

 § 3 Verksamhetsföremål. 

  

 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vimmerby kommun förvärva, äga, 

bebygga, förvalta, förädla, och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter 

och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör 

en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är 

kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. 

  

  

 4 § Ändamål med bolagets verksamhet. 

  

 Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagen 

lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Vimmerby kommun och erbjuda 

hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.  

  

 Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

  

 Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 

  

  

 § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning. 

  

 Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Vimmerby kommun möjlighet att ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större 

vikt fattas. 

  

  

 § 6 Aktiekapital. 

  

 Aktiekapital ska utgöra lägst 2.700.000 kronor och högst 10.800.000 kronor 

  

  

 § 7 Antal aktier. 

  

 I bolaget ska finnas lägst 2.700 och högst 10.800 aktier. 

  

  



VIMARHEM AB  BOLAGSORDNING   2(4) 

  

 Fastställd 2018-05-09 

  

 § 8 Styrelse. 

  

 Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 8 ledamöter samt 2 suppleanter. 

  

 Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vimmerby kommun för tiden från den 

årsstämma som följer efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av 

den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 

utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

  

  

 § 9 Verkställande direktör 

  

 Styrelsen ska utse en verkställande direktör för bolaget.  

  

  

 § 10 Revisorer. 

  

 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktören förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får 

av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. 

  

 Revisorns och – i förekommande fall revisorssuppleantens – uppdrag gäller till slutet av 

den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

  

  

 § 11 Lekmannarevisor. 

  

 För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 

Vimmerby kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 

  

  

 § 12 Kallelse till bolagsstämman. 

  

 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägarna tidigast 4 veckor 

och senast 2 veckor före stämman. 

  

  

 § 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman. 

  

 Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 

  

  

 § 14 Ärenden på årsstämma. 

  

 På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 

 

 

 



VIMARHEM AB  BOLAGSORDNING   3(4) 

  

 Fastställd 2018-05-09 

  

 1. Stämmans öppnande 

 2. Val av ordförande till stämman; 

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

 4. Val av en eller två justeringsmän; 

 5. Godkännande av dagordning; 

 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad; 

 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport. 

 8. Beslut om 

 a) Fastställande av resultat- och balansräkning 

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter; 

10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall); 

11. Fastställande av särskilt ägardirektiv; 

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagen eller 

bolagsordningen. 

  

  

 § 15 Bolagsstämmans kompetens. 

  

 Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman. 

  

     - Bildande av bolag. 

     - Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant. 

  

  

 § 16 Räkenskapsår. 

  

 Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

  

  

 § 17 Firmateckning. 

  

 Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

  

  

 § 18 Inspektionsrätt. 

  

 Kommunstyrelsen i Vimmerby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 

endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

  

  

  



VIMARHEM AB  BOLAGSORDNING   4(4) 

  

 Fastställd 2018-05-09 

 

 § 19 Ändring av bolagsordning. 

  

 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vimmerby 

kommun.  

  

 Denna bolagsordning är fastställd 2018-05-09. 
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Originalhandlingen förvars i närarkivet 
 

§ 1. FIRMA 

 

Bolagets firma är Vimmerby Energi Nät AB. 

 

§ 2. SÄTE 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Vimmerby Kommun, Kalmar län. 

 

§ 3. VERKSAMHETSFÖREMÅL 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva elnätverksamhet. 

 

§ 4. ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET 

Syftet med bolagets verksamhet är att med närhet, bekvämlighet och hållbarhet bedriva 

elnätverksamhet. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar fördelas enligt ABL:s 

regler. 

 

§ 5. FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vimmerby kommun möjlighet att ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 

fattas. 

 

§ 6. AKTIEKAPITAL 

 

Aktiekapitalet skall vara lägst ENMILJON (1.000.000:-) kronor och högst FYRAMILJONER 

(4.000.000:-) kronor. 

 

§ 7. ANTAL AKTIER 

 

Antal aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000 stycken. 

 

§ 8. STYRELSE 

 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter med två suppleanter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vimmerby kommun för tiden från den årsstämma som 

följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 

följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och 

vice ordförande i bolagets styrelse. 
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§ 9 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

 

Styrelsen ska utse en verkställande direktör för bolaget.  

 

§ 10. REVISORER 

 

För granskning av bolagets årsredovisning, jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-

ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av 

bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och – i förekommande fall 

suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 11. LEKMANNAREVISOR 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Vimmerby 

kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 

 

§ 12. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra 

veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 13. ÄRENDE PÅ ÅRSSTÄMMA 

 

På ordinarie årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 

1.  Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande för stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Godkännande av dagordning; 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna- 

revisorns granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a. fastställelse av resultat- och balansräkningen 

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c. Frr  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 

suppleanter; 

10. Val av revisor och revisorssuppleant, i förekommande fall; 

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen.  
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14. RÄKENSKAPSÅR 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 15. FIRMATECKNING 

 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 

§ 16. HEMBUD 

 

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 

hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av 

aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den 

betingade köpeskillingen. 

 

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till 

varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, 

med anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties 

övergång. 

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 

lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna 

först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. 

 

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i 

brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. 

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösnings-anspråk eller lösen inte 

erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 

 

§ 17. INSPEKTIONSRÄTT 

 

Kommunstyrelsen i Vimmerby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 

den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 18. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vimmerby 

kommun. Denna bolagsordning är fastställd vid årsstämma 2018-05-21. 
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Originalhandlingen förvars i närarkivet 
 

§ 1. FIRMA 

 

Bolagets firma är Vimmerby Energiförsäljning AB. 

 

§ 2. SÄTE 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Vimmerby Kommun, Kalmar län. 

 

§ 3. VERKSAMHETSFÖREMÅL 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med ledningsbunden energi. 

 

§ 4. ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET 

 

Syftet med bolagets verksamhet är att enligt god teknisk praxis och med optimalt 

resursutnyttjande främja en god energiförsörjning. Skulle bolaget likvideras skall dess 

behållna tillgångar fördelas enligt aktiebolagslagens regler. 

 

§ 5. FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vimmerby kommun möjlighet att ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större 

vikt fattas. 

 

§ 6. AKTIEKAPITAL 

 

Aktiekapitalet skall vara lägst ENMILJON (1.000.000:-) kronor och högst FYRAMILJONER 

(4.000.000:-) kronor. 

 

§ 7. ANTAL AKTIER 

 

Antal aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000 stycken. 

 

§ 8. STYRELSE 

 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter med två suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vimmerby kommun för tiden från den årsstämma 

som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 

årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser 

också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

 



  
Dokumentnamn Process Sid 

 Bolagsordning för  

Vimmerby Energiförsäljning AB 

Styrning av verksamheten 2 (3) 

Framtagen av Godkänd av Giltig från Datum Reg.nr Utgåva 

 Styrelseordförande 

Kenneth Karlsson och  

VD Torbjörn Swahn 

2018-05-21                                                                                                                                                   

Utskrivet dokument gäller enbart som Utskriftsdatum  

   

 

 

 

§ 9 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

 

Styrelsen ska utse en verkställande direktör för bolaget.  

 

§ 10. REVISORER 

 

För granskning av bolagets årsredovisning, jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får 

av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. 

  

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den 

årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 11. LEKMANNAREVISOR 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i 

Vimmerby kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 

 

§ 12. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra 

veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 13. ÄRENDE PÅ ÅRSSTÄMMA 

 

På ordinarie årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 

1.  Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande för stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Godkännande av dagordning; 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna- 

revisorns granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a. fastställelse av resultat- och balansräkningen 

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c. Frr  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter; 

10. Val av revisor och revisorssuppleant, i förekommande fall; 

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen.  
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14. RÄKENSKAPSÅR 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 15. FIRMATECKNING 

 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 

§ 16. HEMBUD 

 

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 

hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. 

Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas 

om den betingade köpeskillingen. 

 

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till 

varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, 

med anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties 

övergång. 

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 

lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, 

aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt 

lösningsanspråk. 

 

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i 

brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. 

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte 

erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 

 

§ 17. INSPEKTIONSRÄTT 

 

Kommunstyrelsen i Vimmerby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast 

i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 18. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vimmerby 

kommun. Denna bolagsordning är fastställd vid årsstämma 2018-05-21. 
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Originalhandlingen förvars i närarkivet 

 

§ 1. FIRMA 

 

Bolagets firma är Vimmerby Energi & Miljö AB, organisationsnummer 556189-4352. 

 

§ 2. SÄTE 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Vimmerby Kommun, Kalmar län. 

 

§ 3. VERKSAMHETSFÖREMÅL 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att  

 Bedriva elnätverksamhet 

 Bedriva fjärr- och närvärmeverksamhet 

 Som huvudman bedriva vatten- och avloppsverksamhet 

 Bedriva ackrediterad laboratorieverksamhet för vatten 

 Ombesörja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning 

 Anordna förädling av lokalt producerad biogas 

 Skapa anläggningar för produktion av el från biobränslen, sol, vind och 

vatten. 

 Bedriva andra verksamheter förenliga med ovanstående verksamheter 

 

§ 4. ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET 

 

Syftet med bolagets verksamhet är att med närhet, bekvämlighet och hållbarhet 

bedriva för kunden de i paragraf tre angivna verksamheterna i Vimmerby kommun och 

dess närområde. Vid likvidation av bolaget skall tillgångarna utskiftas till aktieägarna. 

 

För renhållningsverksamhet och avfallshantering gäller med iakttagande av kommunal 

likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som – till den del det ej 

innefattar myndighetsutövning – åvilar Vimmerby kommun enligt miljöbalken och 

annan lagstiftning.  

 

§ 5. FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vimmerby kommun möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 

annars av större vikt fattas. 
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§ 6. AKTIEKAPITAL 

 

Aktiekapitalet skall vara lägst TIO MILJONER (10.000.000:-) kronor och högst 

FYRTIO MILJONER (40.000.000:-) kronor. 

 

§ 7. ANTAL AKTIER 

 

Antal aktier skall vara lägst 100 000 och högst 400 000 stycken. 

 

§ 8. STYRELSE 

 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter samt två suppleanter.  

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vimmerby kommun för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

 

Styrelsen ska utse en verkställande direktör för bolaget.  

 

§ 10. REVISORER 

 

För granskning av bolagets årsredovisning, jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn 

får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. 

  

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den 

årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 11. LEKMANNAREVISOR 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i 

Vimmerby kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 

 

§ 12. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 

fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
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§ 13. ÄRENDE PÅ ÅRSSTÄMMA 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 

 

1.  Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande för stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Godkännande av dagordning; 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna- 

revisorns granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a. fastställelse av resultat- och balansräkningen 

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c. Frr  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 

suppleanter; 

10. Val av revisor och revisorssuppleant, i förekommande fall; 

11 Fastställande av särskilt ägardirektiv; 

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen.  

 

 

14. RÄKENSKAPSÅR 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 15. FIRMATECKNING 

 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att 

teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 

§ 16. HEMBUD 

 

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 

hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. 

Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift 

lämnas om den betingade köpeskillingen. 

 

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela 

detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är 
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känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att 

skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från 

anmälan hos styrelsen om akties övergång. 

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som 

framställt lösningsanspråk. 

 

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av 

belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om 

skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller 

lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli 

registrerad för aktien. 

 

§ 17. INSPEKTIONSRÄTT 

 

Kommunstyrelsen i Vimmerby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 

endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 18. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 

Vimmerby kommun. 

 

Denna bolagsordning är fastställd vid årsstämma 2018-05-21. 

 

 



Bilaga      

      

      

       

 

 

 

Instruktion till ombud vid årsstämma i Vimarhem AB 

 
Stämmoombudet företräder aktieägaren Vimmerby kommun Förvaltnings AB vid årsstämma i 

Vimarhem AB och instrueras att - under förutsättning av revisorns tillstyrkan - rösta för  

 

 att röstlängden godkänns 

 

 att godkänna dagordningen enligt utsänd kallelse 

 

 att stämman är behörigen sammankallad 

 

att resultaträkning och balansräkning fastställs 

 

att styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns 

 

att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 

räkenskapsåret 

 

att av kommunfullmäktige beslutad ersättning till styrelseledamöter enligt  

”Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun 

ägda bolag” fastställs 

 

 

  



       

 

 

 

Instruktion till ombud vid årsstämma Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

 
Kommunens ombud vid årsstämma i Vimmerby kommun Förvaltnings AB instrueras           

att - under förutsättning av revisorns tillstyrkan - rösta för  

 

 att röstlängden godkänns 

 

 att godkänna dagordningen enligt utsänd kallelse 

 

 att stämman är behörigen sammankallad 

 

att resultaträkning och balansräkning och koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning fastställs 

 

att styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns 

 

att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 

räkenskapsåret 

 

att av kommunfullmäktige beslutad ersättning till styrelseledamöter enligt 

”Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun 

ägda bolag” fastställs 

  

att uppdra åt styrelsen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB att i sin tur 

instruera bolagets ombud vid Vimmerby Energi & Miljö AB:s årsstämma att 

rösta enligt bilaga 

 

att uppdra åt styrelsen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB att i sin tur 

instruera bolagets ombud vid Vimmerby Energiförsäljning AB:s årsstämma att 

rösta enligt bilaga 

 

att uppdra åt styrelsen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB att i sin tur 

instruera bolagets ombud vid Vimmerby Energi Nät AB:s årsstämma att rösta 

enligt bilaga 

 

att uppdra åt styrelsen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB att i sin tur 

instruera bolagets ombud vid Vimarhem AB:s årsstämma att rösta enligt bilaga 

 

att uppdra åt styrelsen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB att i sin tur 

instruera bolagets ombud vid Vimmerby Fibernät AB:s årsstämma att rösta enligt 

bilaga 
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Instruktion till ombud vid årsstämma i Vimmerby Fibernät AB 

 
Stämmoombudet företräder aktieägaren Vimmerby kommun Förvaltnings AB vid årsstämma i 

Vimmerby Fibernät AB och instrueras att - under förutsättning av revisorns tillstyrkan - rösta 

för  

 

 att röstlängden godkänns 

 

 att godkänna dagordningen enligt utsänd kallelse 

 

 att stämman är behörigen sammankallad 

 

att resultaträkning och balansräkning fastställs 

 

att styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns 

 

att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 

 

att av kommunfullmäktige beslutad ersättning till styrelseledamöter enligt  

”Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun 

ägda bolag” fastställs 
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Instruktion till ombud vid årsstämma i Vimmerby Energiförsäljning AB 

 
Stämmoombudet företräder aktieägaren Vimmerby Energi & Miljö AB vid årsstämma i 

Vimmerby Energiförsäljning AB och instrueras att - under förutsättning av revisorns 

tillstyrkan - rösta för  

 

 att röstlängden godkänns 

 

 att godkänna dagordningen enligt utsänd kallelse 

 

 att stämman är behörigen sammankallad 

 

att resultaträkning och balansräkning fastställs 

 

att styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns 

 

att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 

räkenskapsåret 

 

att av kommunfullmäktige beslutad ersättning till styrelseledamöter enligt 

”Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun 

ägda bolag” fastställs 
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Instruktion till ombud vid årsstämma i Vimmerby Energi & Miljö 

AB 

 
Stämmoombudet företräder aktieägaren Vimmerby kommun Förvaltnings AB vid 

årsstämma i Vimmerby Energi & Miljö AB och instrueras att - under förutsättning av 

revisorns tillstyrkan - rösta för  

 

 att röstlängden godkänns 

 

 att godkänna dagordningen enligt utsänd kallelse 

 

 att stämman är behörigen sammankallad 

 

att resultaträkning och balansräkning och koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning fastställs 

 

att styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns 

 

att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 

räkenskapsåret 

 

att av kommunfullmäktige beslutad ersättning till styrelseledamöter enligt  

”Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun 

ägda bolag” fastställs 
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Instruktion till ombud vid årsstämma i Vimmerby Energi Nät AB 

 
Stämmoombudet företräder aktieägaren Vimmerby Energi & Miljö AB vid årsstämma i 

Vimmerby Energi Nät AB och instrueras att - under förutsättning av revisorns tillstyrkan - 

rösta för  

 

 att röstlängden godkänns 

 

 att godkänna dagordningen enligt utsänd kallelse 

 

 att stämman är behörigen sammankallad 

 

att resultaträkning och balansräkning fastställs 

 

att styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns 

 

att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 

räkenskapsåret 

 

att av kommunfullmäktige beslutad ersättning till styrelseledamöter enligt 

”Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun 

ägda bolag” fastställs 
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Särskilt ägardirektiv 

för Vimmerby Fibernät AB 
 

Fastställt på bolagsstämma 2018-05- 

 

 

Bakgrund 

Vimmerby Fibernät AB ägs till hundra (100) procent av Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB som är direkt helägt av Vimmerby kommun.  

 

Principerna för styrning av Vimmerby Fibernät AB framgår också av Generella 

Ägardirektiv. 

 

Vimmerby Fibernät AB ska inom Vimmerby kommun anlägga, äga och förvalta fibernät 

för uthyrning av s. k. svartfiber samt för överföring av bredbandstjänster. Syftet är att all 

kommunal infrastruktur för fiber ska samlas i Vimmerby Fibernät AB. 

 

Detta ägardirektiv ska antas på bolagsstämma i Vimmerby Fibernät AB. 

 

 

Inriktning/uppgift 

Vimmerby Fibernät AB har till föremål för sin verksamhet att förvalta, utveckla och 

investera fibernät för uthyrning av svartfiber samt överföring av bredbandstjänster. 

Syftet med bolagets verksamhet är att verka för Vimmerby kommuns utveckling genom 

att främja distribution och tillgång till bredbandstjänster. 

 

Vimmerby Fibernät AB ska som internservicebolag med sina produkter och tjänster 

bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Vimmerby kommun. 

 

 

Kommunala principer 

För bolagets verksamheter gäller lokaliseringsprincipen, offentlighetsprincipen, 

likställighetsprincipen och i den mån det är tillämpligt självkostnadsprincipen. 

Vimmerby Fibernät AB ska verka inom Vimmerby kommun. 

 

 

Tjänster  
Vimmerby Fibernät AB ska hyra ut svartfiber samt sälja och leverera bredbandstjänster i 

kommunen där ekonomisk bärighet finns och på ett miljömässigt fördelaktigt sätt. 

 

Bolagets styrelse fastställer prissättning. 

 

 

Lån och borgen 

Kommunfullmäktige fastställer en gemensam ram för långfristiga lån för kommunens 

bolag och en sammanlagd högsta nivå för bolagens långfristiga lån samt en högsta nivå 

för kommunal borgen för lån till kommunens bolag. Borgensavgift fastställs av 

kommunfullmäktige. 
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Soliditet 

Vimmerby Fibernät AB:s soliditet ska hållas på en god nivå. Målsättningen är att 

soliditeten överstiger 10 procent. 

 

 

Avkastning 

Ägarnas krav på avkastning definieras som räntabilitet på totalt kapital. Vimmerby 

Fibernät AB ska sträva efter att uppnå två procent. 

 

 

Utdelning och koncernbidrag 

Inget krav finns på bolaget. 
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Särskilt ägardirektiv 

för Vimarhem AB 
 

Fastställt på bolagsstämma 2018-05-09 

 

 

Bakgrund 

Vimmerby kommun önskar skapa så goda förutsättningar som möjligt för det nya 

samhälle som växer fram. Vimarhem AB är ett viktigt verktyg för att skapa attraktiva 

livs- och boendemiljöer i kommunen. 

 

Principerna för styrning av Vimarhem AB framgår också av Generella Ägardirektiv. 

 

Inriktning/uppgift  

  

vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden genom ny-, om- och tillbyggnad samt 

förvärv och försäljning av fastigheter 

verka för att Vimmerby ska uppfattas som en attraktiv kommun att bo i och att driva 

näringsverksamhet i genom att medverka till att det finns goda, sunda och prisvärda 

hyresbostäder 

vara öppet för byggande av olika former av bostäder 

aktivt bevara och utveckla kulturhistoriska värdefulla byggnader och miljöer inom 

Vimarhems fastighetsbestånd.  

genom produktion och förvärv samt aktiv fastighetsförvaltning tillgodose att 

hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet i hela 

kommunen och därmed medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen  

bidra till socialt hållbar utveckling i kommunens alla delar  

aktivt driva och leda utvecklingen avseende de boendes inflytande och delaktighet  

tillsammans med hyresgästerna medverka till hållbarhet i det samlade 

fastighetsbeståndet  

ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott 

 

 

För Vimarhems verksamhet gällande kommunala principer 

Vimarhem skall bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer samt enligt 

lokaliseringsprincipen. 

 

Bolaget ska agera långsiktigt och på konkurrensneutrala villkor utifrån affärsmässiga 

principer. 

 

Affärsmässiga principer innebär att bolaget skall utgå från vad som är långsiktigt bäst 

för Vimarhem, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en 

långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och 

normer som gäller för denna sektor. 
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Affärsmässiga principer innebär vidare att Vimarhem inte skall få några särskilda 

fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 

 

Lokaliseringsprincipen: Vimarhem ska endast bedriva verksamhet inom det 

geografiska området Vimmerby kommun. 

 

Vimarhem ska ha en öppen attityd gentemot hyresgäster, allmänhet och media. Bland 

annat genom öppna bolagsstämmor dit kommuninvånare bjuds in för frågor och 

information. 

 

 

Vimarhems fastighetsportfölj  

Nybyggnation, förvärv och försäljning av fastigheter är en del i bolagets verksamhet. 

Vimarhem kan dock inte utan godkännande av kommunfullmäktige självt besluta att 

sälja av hel eller större del av fastighetsbeståndet. 

 

 

Lån och borgen 

Kommunfullmäktige fastställer en gemensam ram för långfristiga lån för kommunens 

bolag och en sammanlagd högsta nivå för bolagens långfristiga lån samt en högsta 

nivå för kommunal borgen för lån till kommunens bolag. Borgensavgift fastställs av 

Kommunfullmäktige. 

 

 

Avkastning och soliditet 
Definitioner: 

Direktavkastning = Vimarhems driftnetto i relation till fastigheternas bokförda värde 

vid årets utgång. 

Soliditet = Vimarhems egna kapital sätts i relation till balansomslutningen vid årets 

utgång. 

 

Direktavkastning: Vimarhem skall sträva efter att uppnå 3 %. 

Soliditet: Vimarhem skall sträva efter att förbättra soliditeten.  

 

 

Utdelning och koncernbidrag 

Vimarhem AB skall då utrymme finns lämna utdelning/koncernbidrag till Vimmerby 

kommun Förvaltnings AB enligt gällande regler och rekommendationer. Avstämning 

av det årliga uttaget sker i Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s styrelse i samband 

med bokslut. Vid fastställelse av koncernbidragets storlek ska beaktas 

konsolideringsdirektiv, investeringsbehov samt faktisk och bedömd 

resultatutveckling. 
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Särskilt ägardirektiv 

för Vimmerby Energi och Miljö AB 
med dotterbolag 
 

Fastställt på bolagsstämma 2018-05- 

 

 

Bakgrund 

Vimmerby Energi och Miljö AB (VEMAB) ägs till hundra (100) procent av Vimmerby 

kommun Förvaltnings AB som är direkt helägt av Vimmerby kommun. Vimmerby 

Energi och Miljö AB:s dotterbolag är Vimmerby Energiförsäljning AB och Vimmerby 

Energi Nät AB. 

 

Principerna för styrning av Vimmerby Energi och Miljö AB, med dotterbolag, framgår 

också av Generella Ägardirektiv. 

 

Vimmerby Energi och Miljö AB är en koncern bestående av elhandel, elnät, värme, 

vatten och avlopp samt renhållning. Elhandel, värmeverksamhet och tjänster drivs i 

konkurrens. Elnätverksamheten samt vatten- och avlopp och renhållningsverksamheten 

drivs i monopolform. 

 

Vimmerby kommun har behov av en god infrastruktur som omfattar el, vatten, avlopp, 

värme, renhållning med flera tekniska nyttigheter, med god leveranssäkerhet och med 

beaktande av miljö och klimataspekterna. VEMAB ska vara viktigt verktyg och resurs 

inom dessa områden. 

 

Detta ägardirektiv skall antas på bolagsstämma i Vimmerby Energi och Miljö AB. 

 

 

Inriktning/uppgift 

Vimmerby Energi och Miljö AB har till föremål för sin verksamhet att bedriva fjärr- 

och närvärmeverksamhet, att som huvudman bedriva vatten- och avloppsverksamhet, 

bedriva ackrediterad laboratorieverksamhet för vatten, ombesörja 

renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning, ansvara för infrastruktur för laddstolpar 

och laddstationer samt bedriva andra verksamheter förenliga med ovanstående 

verksamheter. 

 

Vimmerby Energiförsäljning AB har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel 

med ledningsbunden energi. 

 

Vimmerby Energi Nät AB har till föremål för sin verksamhet att bedriva 

elnätsverksamhet. 

 

Vimmerby Energi och Miljö AB skall, på affärsmässiga grunder, med sina produkter 

och tjänster bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Vimmerby kommun. 

 

Slå vakt om kundintresset för verksamheter och tjänster där bolaget är leverantör och 

har monopol eller dominerar. 
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Vimmerby Energi och Miljö AB:s kundrelation skall stärkas genom att bolaget 

samordnat utnyttjar och profilerar sitt utbud av produkter och tjänster. Marknads-

bearbetningen skall vara aktiv och marknadsplatsen skall i huvudsak vara Vimmerby 

kommun med omnejd. 

 

 

Kommunala principer 

För bolagets verksamheter gäller lokaliseringsprincipen, offentlighetsprincipen, 

likställighetsprincipen och i den mån det är tillämpligt självkostnadsprincipen.  

 

Vimmerby Energi & Miljö skall verka inom Vimmerby kommun. 

Elhandel och kvalificerade tjänster bedrivs på affärsmässig grund utan geografisk 

begränsning. 

 

 

Avfallshantering  
 

Vimmerby Energi och Miljö AB skall ombesörja renhållningsverksamhet och 

avfallsåtervinning på ett för invånarna miljömässigt sätt som även är kostnadseffektivt. 

 

Nivån på Vimmerby Energi och Miljö AB:s priser för renhållning skall utgå från 

självkostnadsprincipen. 

 

Prissättning beslutas av kommunfullmäktige på förslag av Vimmerby Energi & Miljö 

AB. 

 

 

Vatten och avlopp 
Vimmerby Energi och Miljö AB skall producera vatten och handha rening av 

avloppsvatten samt processavloppsvatten på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt. 

 

Nivån på Vimmerby Energi och Miljö AB:s vatten- och avloppspriser skall följa 

riktlinjerna i lagen om allmänna vattentjänster. 

 

Bolagets styrelse fastställer prissättning och kommunfullmäktige beslutar om VA-

taxans struktur.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om: 

 

1. ändring av taxeföreskrifter  

2. särtaxa för anläggnings- och brukningsavgifter  

3. utökning av verksamhetsområdet för den allmänna VA- anläggningen efter 

förslag från Vimmerby Energi & Miljö AB 

4. lokala föreskrifter om användningen av den allmänna va-anläggningen (ABVA). 
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Fjärrvärme  
Vimmerby Energi och Miljö AB skall producera, sälja och leverera el, ånga, hetvatten 

fjärr- och närvärme i Vimmerby tätort och övriga tätorter inom kommunen där 

ekonomisk bärighet finns och på ett miljömässigt fördelaktigt sätt. 

 

Bolagets styrelse fastställer prissättning. 

 

 

Elnät  

Vimmerby Energi Nät AB skall distribuera el inom koncessionsområdet med stor till-

gänglighet samt på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt med närhet och god 

lokalkännedom som grund. Bolagets styrelse fastställer prissättning. 

 

 

Elhandel 

Vimmerby Energiförsäljning AB skall vara det ledande elhandelsbolaget i Vimmerby 

kommun med utvidgningsmöjligheter till andra kommuner. El skall tillhandahållas till 

ett marknadsmässigt pris med närhet, bekvämlighet och hållbarhet som riktlinje. Elpriset 

sätts på marknadsmässiga villkor i individuella avtal. 

 

 

Lån och borgen 

Kommunfullmäktige fastställer en gemensam ram för långfristiga lån för kommunens 

bolag och en sammanlagd högsta nivå för bolagens långfristiga lån samt en högsta nivå 

för kommunal borgen för lån till kommunens bolag. Borgensavgift fastställs av 

Kommunfullmäktige. 

 

 

Soliditet 

Vimmerby Energi och Miljö AB:s soliditet skall hållas på en god nivå. Målsättningen är 

att soliditeten överstiger 20 procent. 

 

 

Avkastning 

Ägarnas krav på avkastning definieras som räntabilitet på totalt kapital. 

Avkastningskravet på Vimmerby Energi och Miljö AB är två procent. 

 

 

Utdelning och Koncernbidrag 

Vimmerby Energi och Miljö AB skall då utrymme finns lämna utdelning/koncernbidrag 

till Vimmerby kommun Förvaltnings AB. Avstämning av det årliga uttaget sker i 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s styrelse i samband med bokslut i samråd med 

styrelsen. Koncernbidraget maximeras till femtio (50) procent av vinsten före 

bokslutsdispositioner och skatt, dock högst 5 mnkr per år. Vid fastställelse av 

koncernbidragets storlek ska beaktas konsolideringsdirektiv, investeringsbehov samt 

faktisk och bedömd resultatutveckling. 
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Energi och avfallsplaner, vatten, avlopp och renhållning 

Bolaget ska medverka till upprättande av energi- och avfallsplaner på uppdrag av 

kommunen. Bolaget skall också, inom ramen för sitt verksamhetsområde, medverka till 

upprättande av VA-planer i samverkan med kommunen. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för vatten- och avloppsfrågor enligt lagen om allmänna 

vattentjänster. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för vattenskyddsområden enligt 7 kap miljöbalken. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för avfallsplaneringen, renhållningsordning och annan 

reglering av avfallshanteringen i kommunen och renhållning enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning  

 

Förvaltningen av tjänster inom vatten, avlopp och renhållning handhas och bekostas av 

Vimmerby Energi och Miljö AB. 

 

 

 

Styrelse, revisorer och lekmannarevisorer i dotterbolag 

Bolaget svarar för att utse styrelseledamot i intressebolaget Norra Smålands Energi AB. 



Ärende 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 107 Dnr 2018/000133 109 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2018-03-20 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna.  

 

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.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 84 

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

Redovisning av motioner 2018-03-20 id 59852 

Beslutet skickas till 

      

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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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Administrativa avdelningen 

Axel Stenbeck 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(1) 

Datum 

2018-03-12  
Referens 

VIMKS 2018/000133/109  

 
Id 

60218  

 

 

  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2018-03-20 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna redovisningen     

Ärendet 

Bakgrund 

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. 

Aktuell situation 

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

besvarats. Under samma period har sjutton stycken motioner väckts. Tjugofyra 

stycken motioner är ännu inte besvarade. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av motioner 2018-03-20 id 59852  

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

 

Axel Stenbeck 

Kommunsekreterare  
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Axel Stenbeck 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Redovisning – motioner 
Sida 

1(5) 

Datum 

2018-03-20 
Dnr 2018/000133/109 
Id 59852 

  

 

Redovisning – motioner vilkas beredning inte slutförts per 2018-03-20 

Diarienummer Väckt datum Motionär(er) Ärenderubrik Nuläge 

2014/000151 2014-06-23 

KF § 128 

Kenneth Björklund (S)      

Håkan Korán (S) 

Motion – Vimmerby behöver ett 

träbyggnadsprogram 

2014-08-19, KS § 256: remitterad till partigrupperna och 

Vimarhem AB för yttrande samt till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och förslag till 

beslut. 

2015/000304 2015-08-20 Anneli Jakobsson (SD) Motion- till kommunfullmäktige om 

inrättande av sprinklersystem. 

KS § 394, 2015-11-17: Ärendet remitterat till 

samhällsbyggnadsavdelningen 

2015/000486 2015-11-18 Ingela Nilsson Nachtweij 

(C) 

Motion om samlad skoldag BUN § 46 2016-03-23: Avslag till motionen 

KSAU § 75 2016-04-25: Hänskjuta ärendet till 

budgetberedningen 2017 

2016/000193 2016-03-18 Anneli Jakobsson (SD) Motion om att sätta upp kombinerad 

papperskorg och askkopp i Storebro 

KSAU § 69 2016-04-25: Remitterat till 

samhällsbyggnadsavdelningen 

2016/000201 2016-03-21 Annika Fundin (MP) 

Lars Johansson (V) 

Motion om värdet av barnskötare 

inom förskolan 

KS § 364 2016-11-08: KS föreslår KF att avslå motionen 

2016/000491 2016-09-20 Ola Gustafsson (KD) 

 

Motion - Utveckla besöksnäringen 

utanför turistsäsongen 

KSAU 234 2016-10-31: Motionen remitterad till 

utvecklingsavdelningen 

2016/000553 2016-10-20 Anneli Jacobsson (SD) m fl Motion om förbud att bära 

huvudbonad 

KSAU § 275 2016-12-19: Motionen remitterad till HR-

avdelningen 



 

 

2017/000097 2017-01-26 Lars Johansson (V) 

Caroline Axelsson (MP) 

Motion Vimmerby kommun – En 

mer attraktiv arbetsgivare 

KSAU § 52 2017-02-28: Motionen remitterad till HR-

avdelningen 

2017/000151 2017-03-02 Sandor Högye, Kerstin 

Högye, Anneli Jakobsson m 

fl (SD) 

Motion om ny utredning för 

utveckling av biogasverksamheten i 

Vimmerby 

KSAU § 131 2017-05-16: Motionen remitterad till 

samhällsbyggnadsavdelningen 

2017/000194 2017-03-23 Ingela Nilsson Nachtweij 

(C) 

Motion - Landsbygdsutveckling i 

strandnära läge 

MBN § 104 2017-06-07: Motionen återförd till 

kommunstyrelsen för beredning. 

2017/000236 

 

2017-04-24 

 

Lars Johansson (V) 

 

Motion - Hyggesfritt skogsbruk i 

Vimmerby kommun 

 

KSAU § 160 2017-05-23: Motionen remitterad till 

samhällsbyggnadsavdelningen 

2017/000291 

 

2017-05-23 

 

Rein Soovik (C) 

 

Motion om nya friluftsaktiviteter 

 

KS § 68 2018-03-06: Kommunfullmäktige föreslås att 

motionen anses vara besvarad 

2017/000293 

 

2017-05-24 

 

Gudrun Brunegård (KD) 

 

Motion Återinför PRAO 

 

KS § 245 2017-10-03: Kommunstyrelsen återremitterar 

motionen till barn- och utbildningsnämnden 

2017/000329 

 

2017-06-16 

 

Anneli Jacobsson (SD) 

 

Motion om att visa 

belastningsregisterutdrag även för 

utrikesfödda i kommunal verksamhet 

 

KSAU § 204 2017-08-22: Motionen remitterad till HR-

avdelningen 

2017/000404 

 

2017-09-11 

 

Gudrun Brunegård (KD) 

 

Motion - Äldreboendegaranti i 

Vimmerby kommun 

 

KF § 27 2018-02-26: Motionen återremitterad till 

kommunstyrelsen 

2017/000412 

 

2017-09-14 

 

Anneli Jakobsson (SD) m fl 

 

Motion om att förlägga 

budgetförhandlingar på dagtid 

 

KSAU § 262 2017-10-24: Motionen remitterad till 

administrativa avdelningen 

2017/000469 

 

2017-10-19 

 

Anneli Jakobsson (SD) m fl 

 

Motion om att införa äldrepedagoger 

på Vimmerby kommuns äldreboende 

 

KS § 66 2018-03-06: Kommunfullmäktige föreslås att 

motionen avslås 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/000500 

 

2017-11-06 

 

Anneli Jakobsson (SD) m fl 

 

Motion om kameraövervakning i 

Vimmerby 

 

KSAU § 4 2018-01-16: Motionen remitterad till 

samhällsbyggnadsavdelningen 

2017/000515 

 

2017-11-14 

 

Ingela Nilsson Nachtweij 

(C) 

 

Motion om klimatsmart 

fordonsförvaltning 

 

KSAU § 2 2018-01-16: Motionen remitterad till 

administrativa avdelningen 

2017/000567 

 

2017-12-14 

 

Anneli Jakobsson (SD) 

 

Motion om sökregister för motioner 

och interpellationer 

 

KSAU § 5 2018-01-16: Motionen remitterad till 

administrativa avdelningen 

2018/000051 

 

2018-01-03 

 

Anneli Jakobsson (SD) 

 

Motion om att polisanmäla 

ensamkommande ungdomar som fått 

sin ålder uppskriven 

 

KS § 67 2018-03-06: Kommunfullmäktige föreslås att 

motionen avslås 

2018/000127 

 

2018-02-08 

 

Anneli Jakobsson (SD) 

 

Motion om gratis broddar till alla 

som fyllt 65 år i Vimmerby kommun 

 

KF § 38 2018-02-26: Motionen remitterad till 

kommunstyrelsen 

2018/000145 2018-02-21 Ingela Nilsson Nachtweij Motion om digitalisering in i 

framtiden 

KF § 39 2018-02-26: Motionen remitterad till 

kommunstyrelsen 

2018/000146 2018-02-21 Ingela Nilsson Nachtweij Motion om solelpaneler på 

kommunal byggnader 

KF § 40 2018-02-26: Motionen remitterad till 

kommunstyrelsen 



 

 

Besvarade motioner under perioden 2017-03-31 tom 2018-03-20 

 

2014/000016 2014-01-27, 

KF § 14 

Elisabeth Lago Nilsson (KD) 

Gudrun Brunegård (KD) 

Torbjörn Sandberg (KD) 

Motion – Inrätta Barnahus för barn i norra 

länet 

KF § 246, 2017-12-18: Avslag till motionen 

 

2014/000200 2014-09-29, 

KF § 148 

Sandor Högye (SD) Motion om lokala ordningsföreskrifter om 

tiggeri 

KF § 108, 2017-05-29: Avslag till motionen 

2015/000485 2015-11-18 Eva Berglund (S)               

Marie Nicholson (M) 

Motion om upprättande av 

integrationsstrategi 

KF § 171 2017-09-25; Motionen anses vara 

besvarad 

2015/000492 2015-11-23 Kenneth Björklund (S) 

Marie Nicholson (M) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Gudrun Brunegård (KD) 

Jimmy Alexandersson (L) 

Caroline Axelsson (MP) 

Lars Johansson (V) 

Anneli Jakobsson (SD) 

Motion om framtagande av policy mot 

främlingsfientlighet och handlingsplan för 

att värna demokratin mot våldsbejakande 

extremism 

KF § 2017-06-19 § 135: Bifall till motionen 

2015/000499 2015-11-30 Anneli Jakobsson (SD) Motion om att erbjuda halkskydd till äldre 

och rörelsehindrade 

KF § 137 2017-06-19: Avslag till motionen 

2016/000072 2016-01-25 Curt Tyrberg (C) Motion om tillsättande av en 

fullmäktigeberedning för upprättande av en 

integrationsstrategi 

KF § 172 2017-09-25: Motionen anses vara 

besvarad  

2016/000198 2016-03-21 Gudrun Brunegård (KD) Motion om att snabba upp besvarandet av 

interpellationer 

KF § 142 2017-06-19: Avslag till motionen 

2016/000349 2016-05-30 Anneli Jacobsson (SD) Motion om när interpellationssvar ska 

lämnas in 

KF § 141 2017-06-19: Bifall till motionen 

2016/000482 2016-09-15 Ingela Nilsson Nachtweij (C) Motion Begränsning av rese- och väntetid 

vid skolskjuts 

KF § 174 2017-09-25: Avslag till motionen 



 

 

 

 

2016/000489 2016-09-20 Ingela Nilsson Nachtweij (C) Motion om attraktiva och naturliga namn på 

stadsdelar, gator och torg 

KF § 144 2017-06-19: Bifall till motionen 

2016/000501 2016-09-26 Anneli Jacobsson (SD) m fl 

 

Motion om mångkulturellt bokslut KF § 140 2017-06-19: Avslag till motionen 

2016/000613 2016-11-24 Anneli Jakobsson (SD) Motion om förkortad handläggningstid för 

motioner 

KF § 75 2017-04-04: Avslag till motionen 

2016/000629 2016-12-02 Lars Johansson (V) Motion - Barnomsorg på obekväma tider KF § 139 2017-06-19: Bifall till motionen 

2016/000646 2016-12-12 Gudrun Brunegård (KD) m fl Motion om breddad delaktighet i 

budgetprocessen 

KF § 176 2017-09-25: Avslag till motionen 

2016/000675 2016-12-22 Anneli Jacobsson (SD) Motion om att införskaffa rörelsespelet 

kinect till äldreboende i Vimmerby 

kommun 

KF § 136 22017-06-19: Avslag till motionen  

2017/000103 2017-01-31 Sandor Högye (SD) m fl Motion om att införa social tjänstehund KF § 138 2017-06-19: Avslag till motionen 

2017/000150 2017-03-02 Sandor Högye, Kerstin 

Högye, Anneli Jakobsson m 

fl (SD) 

Motion om att införa temadagar om droger, 

alkohol och tobak inom kommunens 

högstadium och gymnasium 

KF § 177 2017-09-25: Motionen anses vara 

besvarad 

2017/000235 

 

2017-04-24 

 

Lars Johansson (V) 

 

Motion - Öka anslagen till kvinnojouren 

 

KF § 29 2018-02-26: Motionen anses vara 

besvarad 

2017/000237 

 

2017-04-24 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

 

Motion - Renovering av idrottshallen 

 

KF § 175 2017-09-25: Avslag till motionen 

2017/000268 

 

2017-05-12 

 

Gudrun Brunegård (KD) 

Torbjörn Sandberg (KD) 

 

Motion om pedagogisk omsorg och 

förskolor med mångfald och valfrihet 

 

KF § 247 2017-12-18: Avslag till motionen 



Ärende 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108 Dnr 2018/000132 109 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 
2018-03-20 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna.  

 

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.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av medborgarförslag 2018-03-20 59851  

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

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 83 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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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Administrativa avdelningen 

Axel Stenbeck 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(1) 

Datum 

2018-03-12  
Referens 

VIMKS 2018/000132/109  

 
Id 

60217  

 

 

  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 2018-
03-20 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna redovisningen   

Ärendet 

Bakgrund 

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. 

Aktuell situation 

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. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av medborgarförslag 2018-03-20 59851   

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Axel Stenbeck 

Kommunsekreterare  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 

 

 
 
Axel Stenbeck 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Redovisning – medborgarförslag 
Sida 

1(4) 

Datum 

2018-03-20 
Dnr 2018/000132/109 
Id 59851 

 

 

 

 

Redovisning – medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 2018-03-20 

 

Diarienummer Väckt datum Avsändare Ärenderubrik Nuläge 

2015/000341 2015-09-09 Uta Harder Medborgarförslag om skolkjuts till 

gymnaiseelever.  

KSAU § 74 2016-04-25: Medborgarförslaget 

återremitterat till samhällsbyggnadsavdelningen 

2016/000265 2016-04-21 Anna-Kajsa Ekström Medborgarförslag om planteringar runt damm 

och utmed gångbana vid Vimarhaga 

KSAU § 134 2016-06-30: Medborgarförslaget 

remitterat till samhällsbyggnadsavdelningen 

2017/000327 2017-06-14 Johan Qvarnström Medborgarförslag om övervakningskameror i 

hela centrum i Vimmerby 

KSAU 2017-08-22 § 203: Medborgarförslaget 

remitterat till samhällsbyggnadsavdelningen 

2017/000505 2017-11-08 Lena Nilsson Medborgarförslag om belysning på gång- och 

cykelväg vid Folkets Park, mot Reutersgatan-

Ählströmsgatan 

KSAU § 2018-01-16: Medborgarförslaget 

remitterat till samhällsbyggnadsavdelningen 



 

 

 

Besvarade medborgarförslag under perioden 2017-03-31 till 2018-03-20 

2015/000075 2015-02-23 Johan Rosén Medborgarförslag om att påbörja försköningen av 

fula miljöer 

KF § 178 2017-07-25: Medborgarförslaget 

anses vara besvarat 

2015/000076 2015-02-23 Johan Rosén Medborgarförslag om att flytta brandkårsmuseet KF § 179 2017-09-25: Avslag till 

medborgarförslaget  

2015/000288 2015-08-05 Michael Hjort Medborgarförslag angående stängsel utmed 

lundagatan 

KS § 310 2017-12-05: Avslag till 

medborgarförslaget  

2016/000149 2016-02-25 Yvonne Kindberg Medborgarförslag om att upprätta en hundrastgård KS § 308 2017-12-05: Avslag till 

medborgarförslaget 

2016/000158 2016-02-29 Maja Jaensson Medborgarförslag om att införa fler grillplatser och 

bord och stolar i Källängsparken 

KS § 241 2017-10-03: Avslag till 

medborgarförslaget 

2016/000156 2016-02-29 Paulina Blom Medborgarförslag om att få ha kvar 

naturkunskapssalen i A-huset, Vimmerby 

gymnasium om Fabriken flyttar in i byggnaden 

KF § 110 2017-05-29: Medborgarförslaget 

anses vara besvarat 

2016/000155 2016-02-29 Julia Jonsson Medborgarförslag om att salen för undervisning i 

naturkunskap får vara kvar när Fabriken flyttas in i 

A-huset på Vimmerby gymnasium 

KF § 109 2017-05-29: Medborgarförslaget 

anses vara besvarat 

2016/000391 2016-06-27 Fredrik Jakobsson Medborgarförslag om parkeringsplatser med carport 

i Storebro 

KS § 243 2017-10-03: Avslag till 

medborgarförslaget 

2016/000401 2016-07-06 Christer Algotsson Medborgarförslag om att återställa vattenflödet i 

bäcken i Kungsparken, Vimmerby 

KS § 282 2017-11-07: Avslag till 

medborgarförslaget 

2016/000412 2016-07-12 Rala Gammelfält Medborgarförslag Säkrare korsning Ringvägen-

Ollepersgatan 

KS § 150 2017-05-30: Avslag till 

medborgarförslaget 

2016/000424 2016-08-10 Rala Gammelfält Medborgarförslag om att ge ut ett informationsblad KS § 82 2017-04-04: Avslag till 

medborgarförslaget 



 

 

2016/000524 2016-10-05 Ingegerd och Nils 

Grundén 

Medborgarförslag om trafiksituationen i Vimmerby KS § 115 2017-05-09: Medborgarförslag 

återkallat 

2016/000614 2016-11-24 Matilda Gustafsson Medborgarförslag om miljögifter och farliga 

kemikalier i förskolor 

KF § 202 2017-10-23: Medborgarförslaget 

anses vara besvarat 

2017/000195 2017-03-24 Göte Sevefalk Medborgarförslag ang nedläggning av Pelarne skola KF § 145 2017-06-19: Medborgarförslaget 

anses vara besvarat 

2017/000239 2017-04-25 Thomas Warberg Medborgarförslag om en fontän i den stora nygrävda 

dammen vid norra utfarten mot Linköping 

KS § 42 2018-02-06: Avslag till 

medborgarförslag 

2017/000302 2017-05-28 Malin Johansson Medborgarförslag om störande trafik Drottninggatan KS § 283 2017-11-07: Avslag till 

medborgarförslag 

2017/000316 2017-06-07 Johan Qvarnström Medborgarförslag om att stänga av Drottninggatan, 

vid fastigheten Falken 6, på kvällar och helger för 

fordonstrafik 

KS § 284 2017-11-07: Avslag till 

medborgarförslag 

2017/000378 2017-08-17 Petra Karlsson Medborgarförslag Nyttja Vimarvallen till 

hundrastgård och andra evenemang 

KS § 309 2017-12-05: Avslag till 

medborgarförslag 
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REGION FöRBUNDET 
l KALMAR LÄN 

2018-04-06 

Kommunfullmäktige i länets kommuner 
Landstingsfullmäktige 

Ansvarsfrihet för 2017 

VIMMERBY KOMMUN 
Komfl1Uf1Styr!'JISeförvaltningen 
Adm!ntstrattva avdelningen 

2018 -04- o 9 
D-plaeJY' 'b 

Regionförbundet i Kalmar län ombildades fr o m 2003 till samverkansorgan 
(kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband 
därmed ändrades förbundsordningen, bl a avseende beslutsorgan. I stället för 
fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 
23 §)som beslutande församling. 

Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och 
landstinget). 

Med hänvisning till bifogad årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport hemställs 

att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar läns styrelse 
för 2017. 

REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN 

HELENA NILSSON 

1 {{1 ttL C<Utt-~ 
/Ulrika Cederholm 

REGIONFÖRBUNDET l KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR 
Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: info@rfkl.se, www.rfkl.se 
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VIMMERBY ~<OMMUN 
Kommunstyrelsetör:valtnlngen 

Administrativa a,:w?lmngen 

2018 -03- 2 7 
Dnr tiOl il/f$"Jb-ptan(// 
Id nr l 
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Till 

Vimmerby Kommun 

Kommunfullmäktige 

VIMMERBY l«)MMUN 
KommunstyrelseföNaltningen 

Administrativa avdelningen 

2018 . -04- o 9 

l turordning begär undertecknad entledigande från ledamot eller suppleant uppdrag i 

Vimmerby kommunfullmäktige eller i förekommande fall förklarar 

att undertecknad att jag inte vill bli förordnad som ledamot eller suppleant uppdrag 

i Vimmerby kommunfullmäktige för partiet med 2014 års val beteckning 

Folkpartiet liberalerna nuvarande Liberalerna 

~~ ~<l~~ 
Lamduan Wandirat 

Berna Karlsson 

Erik Helin 

Jan Karlsson 



= iiiiiiiiili -iiiiiii 
§ iiiiiii .,_ 
s iiiiiii ·= 

o 

Å skatteverket PERSONBEVIs 
Datum 

Telefon: 0771-567567 2018-03-23 

OBSI 
Personbevis är endast ett intyg om vad 
som är registrerat i folkbokföringsdatabasen 

\k och kan Inte användas som ID-handling. 

Johan Rosen 
Badhusgatan 3 
598 37 Virrunerby 

Ändamål Utdrag om folkbokföringsuppgifter 
Följande uppgifter är registrerade i folkbokföringsdatabasen 
• markerar mellannamn 

Personnummer 
Namn 

Bostadsadress 

Folkbokföring 
Län 
Kommun 

Distrikt 

Medborgare i 
Civilstånd 
Namn som ogift 

Födelse(hem)o 
Län 

SLUT PÅ UTSKRIFT 

800401-0503 
Sellin, Karin Mari 

Björkfors Idhult Krösakojan 
590 46 RIMFORSA 

Folkbokförd 2016-10-03 
Östergötland 
Kinda 

Oppeby 

Sverige 
Ogift 

Ekerö 
stockhalm 

~ Ytterligare upplysningar: 
r-. Personbevis visar uppgifter som finns registrerade för en person i Personuppgifter för den som är avregistrerad från folkbokföringen 
~ folkbokföringsdatabasen hos Skatteverket. (utvandrad eller avliden) aktualiseras som regelinte och avser därför 
.Ql normalt förhållanden vid tidpunkten för avregistreringen. 

3~==================================================~ 
~ 
~ www.skatteverket.se 
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Till Kommunfullmäktiges ordförande 
Vimmerby Kommun 

Vimmerby 2018-04-16 

VIMMERBY !«:>MMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avtlelningen 

2018 -04· 19 
D-plan /f { 

Jag ansöker härmed om att bli entledigad från mitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Med vänlig hälsning 

.1~ (' . 
(1~~--.J~A~ 

Kent Skaate 
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MOTION TILL VIMMERBY KOMMUNFULLMÄKTIGE  

ÖPPNA RESTAURANGSKOLAN FÖR KURSER RIKTADE TILL VUXNA  

Gymnasieskolans restaurangskola har genom åren varierat i popularitet. Ibland har det varit fullsatta 

klasser, ibland är antalet elever under tio. 

Utbildningslokalerna är utmärkta och väl tilltagna, medarbetarnas kompetens mycket bra. 

Samtidigt lider restaurangbranschen, inte bara i Vimmerby utan i de flesta kommuner på 

landsbygden, av en akut brist på restaurangpersonal, främst matlagare. Man kan konstatera, inte 

minst i Vimmerby, att flera av de elever som lämnar kockutbildningen lämnar också yrket, flera innan 

de hinner prova det. Arbetstiderna kan vara avskräckande. 

I Vimmerby är bristen så stor att restaurangerna inte alls får tag i den kompetens man behöver och 

riskerar bränna ut kvarvarande medarbetare de intensiva sommarmånaderna. 

För att Vimmerby ska utvecklas som destination är restaurangerna och hotellen viktiga. Och de 

behöver fler medarbetare. Samtidigt går stora invandrargrupper arbetslösa, bland dem säkert flera 

med erfarenhet av professionell matlagning.  

Kombinationen: arbetsresurs i form av invandrare, kompetensbrist och bra 

utbildningslokaler/personal borde kunna generera nya jobb och nya arbetsplatser. 

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige låter Barn -och utbildningsnämnden snabbt se över 

möjligheten att arrangera utbildningar i restaurangskolans lokaler, riktade primärt till 

invandrargrupper, med start till hösten 2018. Några utredningspunkter som jag anser ska belysas. 

- Eftermiddagsutbildning/kvällsutbildning riktade till invandrare i regi av gymnasiet. 

- Ett-årig validering av kunskaper invandrande utbildade kockar besitter, då med tyngdpunkt 

på svensk traditionell mat samt svensk livsmedelslagstiftning och alkohollagstiftning. Kan 

arrangeras som kvälls- eller dagkurs. 

- 3-årig yrkesutbildning till kock riktade till vuxna, med specialisering för invandrare.  

- Att finansiering utreds för att se vilket statligt stöd både utbildning och elever kan få. 

Jag föreslår att 

- Fullmäktige uppdrar åt BoU att utreda frågan enligt motionens intentioner. 

 

Inlämnad den 19 april 2018   

Micael Glennfalk (m), Vimmerby   
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VIMMERBY KDMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2018 -04- ,. 9 

Dn r DZD l r l f( 3 f- l D-pYVCJ 
Vimmerby 19/4-18 

Id nr 

Motion om kajor- en sanitär olägenhet 

l Vimmerby kommun har kajorna under mycket lång tid varit ett återkommande problem. l åratal har 
invånarna sett hur himlen mörknar när ett hundratals, kanske ännu fler kajor lyfter från träd och 
hustaken och när det är som värst, är det som att kliva rakt in i en Hitchcockfilm. Kommunen har i åratal 
försökt med allt möjligt men utan att lyckas. Turister, genomresande och invånarna upplever stora 
obehag av detta men förutom det så orsakar kajorna problem, framförallt med nedsmutsning av 
fågelspillning som kan hamna på både människor och bilar och spillningen kan dessutom ge upphov till 
sjukdomar som salmonella. Kajorna sprider även ut sopor vid soptunnor, återvinningscentraler m.m. Nu 
måste kommunen få till en plan hur man ska få bukt med denna sanitära olägenhet. 

Lindesbergs kommun har också väldiga problem med flockar av kajor. De har liksom Vimmerby kommun 
försökt med allt men nu har man prövat något som kallas för den norska kråkfällan och den har hitintills 
visat sig vara den mest effektiva metoden för att jaga och fånga kajor. Slår detta väl ut kommer Karlstad 
kommun att efter. 

Med denna motion yrkar SD att kommunfullmäktige beslutar 

Att upprätta en åtgärdsplan för att reducera antal kajor i kommunen 

Att kommunen tar kontakt med Lindesbergs kommun för att få råd och tips innan fällan införskaffas. 

Sverigedemokraterna 

~'t'/h·- 1 c)V1-lj-Jt~ 
Anneli Jakobsson 

Jimmy Rödin 

Kerstin Högye 

Kjell Ja kosson 
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VIMMERBY KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2018 . -04- 19 
Dnr ~?tJ( r /;J.3f5ID-pla1 o eJ 
Id nr f 

Vimmerby 19/4-18 

Interpellation till kommunalrådet Tomas Petersson om tiggeri i Vimmerby kommun 

Under de senaste åren har tiggeriet ökat i Sverige och Vimmerby är inget undantag. Rapporter från 
rikspolisstyrelsen visar på att stora delar av tiggeriverksamheten är organiserad och att utsatta 
människor utnyttjas av kriminella ligor. För bara några månader sedan uppdagades en stor organiserad 
brottslighetshärva där Hultsfred var inblandad, och efter denna händelse har tiggeriet upphört i 
Hultsfred. Även i Vimmerby kan det finnas kriminella ligor och att då ge en slant i tiggarens mugg samt 
att låta EU-migranterna sitta där dag efter dag, är att stödja den eventuella organiserade brottsligheten. 
Enligt ordningsföreskrifterna §12 så krävs polismyndighetens tillstånd för insamling av pengar i bössor 
eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. Polismyndighetens tillstånd krävs inte när pengar samlas in till hjälporganisationer mm och 
polismyndighetens tillstånd krävs heller inte i samband med framförande av gatumusik. Med anledning 
av ovanstående är det mycket märkligt att kommunen inte gör något åt situationen. Alla är skyldiga att 
ta reda på vad som gäller i den kommun man valt att besöka, det gäller oss och det gäller även 
EU-migranter. Därför frågar jag nu dig Tomas Petersson 

1. Varför vidtas inga åtgärder för att de kommunala ordningsföreskrifterna efterlevs? 
(_ 

2. Vem är högst ansvarig för att våra lokala ordningsföreskrifter efterföljs. 

3. Är EU-migranterna berättigade till försörjningsstöd om de ansöker om detta? 

4. Har EU-migranternas eventuella barn rätt till skolgång? 

5. Om regeringen fastslår att det är upp till kommunerna att införa lokala förbud mot tiggeri, 
kommer ni då att införa detta? 

6. Hur ställer ni er mot ett nationellt förbud 'l 

Sverigedemokraterna Anneli Jakobsson 

11---~~7~. ()~'~ 


