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 § 247 Dnr 2018/000463 00 

Marknader i Vimmerby Kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utvecklingsavdelningen och gatukontoret i uppdrag att se 

över intresset för civilsamhället att driva marknader i Vimmerby kommun, 

för att sedan återrapportera till arbetsutskottet.  

 

Sammanfattning 

Anton Palmer, utvecklingsavdelningen, Thomas Svärd, utvecklingschef, och  

Andreas Horste, gatuchef, medverkar. 

 

Gatukontorets driftenhet och utveckling delar ansvaret.  

Drift fixar med det praktiska och material. 

Bo Palmer har hand om bokningar och hantering under evenemangen. 

 

I nuläget har driftenheten för mycket ansvar, och diskussionen kretsar kring 

huruvida man kan lägga ut ansvaret på civilsamhället.  

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 5(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 248 Dnr 2018/000076 041 

Budget 2019 med plan 2020-2022 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte till 

något beslut.  

 

Sammanfattning 

Medverkar gör Carolina Lejonram, kommundirektör, Anna Erlandsson 

Karlsson, administrativ chef, Thomas Svärd, utvecklingschef, Marie 

Halldén, HR-chef och Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef. 

 

Carolina redogör för möjliga investeringar och besparingar inför 2019.  

 

___________________ 
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§ 249 Dnr 2018/000380 519 

Biogasmack Vimmerby 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till 

samhällsbyggnadsavdelningen att värdera kommunens mark mellan och ut 

med järnvägen väster om Gäddan 4 och Gäddan 7, samt att komma överens 

och teckna optionsavtal för köp av mark med ägarna av Gäddan 4 och 

Gäddan 7.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har under den senaste tiden fört diskussion med 

Tobosolution för att möjliggöra byggnation av biogasmack. För att detta ska 

kunna ske vill Tobosolution köpa mark norr och väster om Gäddan 7.  

Holmgrens bil är också intresserad av att köpa till mark söder och väster om 

Gäddan 4 som är tänkt att det ska användas för handel.  

Bakgrund 

Tobosolutions för diskussioner med KLT om att bygga en biogasmack i 

Vimmerby på den utökade tomten Gäddan 7.  

KLT kommer att ha skallkrav på Biogas i kommande upphandling.  

Tobosolutions vill utreda möjligheten och hur en modern mack passar in 

stadsbilden. Tobosolutions är övertygade att en miljömack skall ligga inne i 

Vimmerby. Närheten och säkerhetsaspekten är också viktigt för t.ex. 

hemtjänstpersonalen som skall tanka sin bil som gör att macken bör ligga 

centralt i staden. 

Ägaren för Tobosolutions har presenterat sina idéer för KSAU.  

Finansiering 

Finansiering kommer att ske genom att belasta kontot för Mark- och 

exploatering.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till 

samhällsbyggnadsavdelningen att värdera kommunens mark mellan och ut 

med järnvägen väster om Gäddan 4 och Gäddan 7, samt att komma överens 

och teckna optionsavtal för köp av mark med ägarna av Gäddan 4 och 

Gäddan 7.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen Hultsfred-Vimmerby 
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___________________ 
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§ 250 Dnr 2018/000009 000 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte till 

något beslut.  

 

Sammanfattning 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, informerar om rekrytering inom 

avdelningen, räddningstjänsten, budgetläge inom gatukontoret samt kost och 

lokalvård.  

 

___________________ 
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§ 251 Dnr 2014/000237 45 

Inventering och Riskklassning av nedlagda deponier i 
Vimmerby kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avse genomföra Mifo 

fas 2 undersökningar av de deponier som klassats i Riskklass 2 under åren 

2020-22. Under åren 2020 och 2021 avser man genomföra 2 undersökningar 

per år, samt under 2022 tre undersökningar.  

 

Sammanfattning 

Joakim Svensson, trafikadministratör, deltar vi sammanträdet och informerar 

kring ärendet. 

 

Kommunerna i Kalmar län har inventerat och riskklassat sina nedlagda 

deponier. Arbetet har samordnats genom Regionförbundet som gemensamt 

upphandlat konsult för länets kommuner. Arbetet har utförts av Vectura 

Miljöteknik. 

Inventeringen har skett enligt Naturvårdsverkets riktlinjer enligt MIFO. 

”Metodik för inventering av förorenade områden”. I en första fas har 

samtliga kända nedlagda deponier i kommunen klassificerats på en 4-gradig 

skala utifrån hur förorenat området bedöms vara samt risken för spridning av 

farliga ämnen från deponierna. Utifrån resultatet i MIFO fas 1 har de med 

högst riskklass (klass 1 och 2) prioriterats för vidare undersökning. 

Miljö- och byggnadsnämnden, MBN, har fastställt den klassning som gjorts i 

MIFO fas 1. Utifrån den klassning som fastställts beslutade MBN  2018-05-

16 att förelägga  Kommunstyrelseförvaltningen, 

Samhällsbyggnadsavdelningen att senast 2018-08-10 inkomma med en 

tidsplan över när man avser att utföra översiktlig undersökning enligt MIFO 

fas 2 för respektive deponi med riskklass 2 enligt bifogad klassning. 

Efter fas 2-undersökningarna görs en ny riskklassning av de undersökta 

deponierna. 

 

Aktuell situation 

Totalt har kommunen inventerat 12 deponier enligt MIFO fas 1. Utöver 

dessa deponier har ytterligare en deponi tillkommit. Totalt har 7 deponier 

klassats som klass 2, och dessa deponier har kommunen förelagts att 

undersöka enligt MIFO fas 2.  
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Kostnaden för en undersökning enligt MIFO fas 2 bedöms enligt uppgifter 

från Regionförbundet till 200-300 tkr per deponi.   

 

Bedömning 

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att kommunen klarar av att 

genomföra 2-3 deponiundersökningar per år.  

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att kommunen låter undersöka 

två deponier per år enligt MIFO fas 2  under åren 2020 - 2021 samt tre 

deponier år 2022. 

Finansiering 

Medel för undersökning av deponierna avsätts i investeringsbudget för 

respektive år.  

Förslag till beslut 

Att avse genomföra Mifo fas 2 undersökningar av de deponier som klassats i 

Riskklass 2 under åren 2020-22. Under åren 2020 och 2021 avser man 

genomföra 2 undersökningar per år, samt under 2022 tre undersökningar.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och Byggnadsnämndens beslut  2018-05-16, § 92 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfed /Vimmerby kommuner 

 

___________________ 
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§ 252 Dnr 2018/000462 00 

Policy för inköp av el Vimmerby kommunkoncern 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att 

anta Policy för inköp av el för Vimmerby kommunkoncern, samt 

att låta Vimmerby Energiförsäljning AB sköta kommunens inköp av el.  

 

Sammanfattning 

Kommunkoncernen har under senare tid använt sig av regelbundna 

elupphandlingar. 

I samband med att det nuvarande elavtalet med Bixia löper ut i mars 2019 

föreslås härmed förändringar i upplägget för elförsörjningen för Vimmerby 

kommunkoncern.  

Förslaget innebär att Vimmerby Energi & Miljö AB ska hantera inköp av el 

för hela Vimmerby kommunkoncern.  

Förändringen kan föreslås tack vare av att verksamheten i Vimmerby Energi 

& Miljö AB nu redan genom sitt dotterbolag Vimmerby Energiförsäljning 

AB inkluderar elhandel.  

För att kunna genomföra det behöver Policy för inköp av el upprättas. 

 

Utvärdering 

Kommunkoncernen har under senare tid använt sig av fastprisupphandling 

som inköpsmodell. 

Detta har inneburit en riskminimering men också att man inte tillskansat sig 

ett kostnadseffektivt pris över tid på andra kostnadskomponenter såsom 

elcertifikat, bra miljöval mm.  

För att kunna påverka sin kostnad krävs att man själv kan handla med el och 

i kommunkoncernen finns denna möjlighet via Vimmerby Energiförsäljning 

AB. Eftersom Vimmerby Energiförsäljning AB idag handlar och säljer till 

tredje part skulle de enkelt kunna öka försäljningsvolymerna utan att behöva 

öka kostnaderna i motsvarande grad. 

Kommunkoncernens elförbrukning sammantaget är idag ca 16 GWh och vid 

en övergång skulle kommunkoncernen stå för nära  20 % av totala 

elhandelsvolymen. 

Om Vimmerby Energiförsäljning AB lyckas göra bra affär av detta och gör 

vinst kommer dessa naturligtvis stanna inom kommunkoncernen.  
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Sedan är det alltid svårt att jämför vad som har varit bäst över tid t ex fast 

eller rörligt pris när det gäller en produkt som el. Eftersom det i efterhand 

alltid är enklare att utvärdera om priset är högre/lägre än det valda, men 

utifrån de förhållanden som gällde vid valet kan det ändå ha varit det bästa 

tänkbara valet. Ingen kan räkna med exempelvis ytterligare sjunkande 

elpriser. 

Utifrån detta skulle man kunna sammanfatta fördelarna i tre punkter varför 

det finns skäl för att kommunkoncern, genom Vimmerby Energiförsäljning 

AB, själva ska handla in den el som behövs för att försörja 

kommunkoncernen.  

De positiva effekterna som identifierats bör kunna ge: 

· Minskade kostnader genom aktivt elinköp och hantering av riskfaktorer. 

· Bättre kunna fördela kostnader i elhandelsverksamheten genom en ökad 

handelsvolym hos Vimmerby Energiförsäljning AB. 

· ”Internvinst” genom att det interna elhandelsöverskottet stannar inom 

kommunkoncernen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

anta Policy för inköp av el för Vimmerby kommunkoncern, samt 

att låta Vimmerby Energiförsäljning AB sköta kommunens inköp av el.  

Beslutet skickas till 

Vimarhem AB 

Ekonomiavdelningen 

VD Vimmerby Energiförsäljning AB 

___________________ 
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§ 253 Dnr 2017/000171 311 

Åbro Ciderfabriken 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta 

att bifalla föreslagen vägvisning, till en kostnad av 125 000 kr, vid 

Åbrovägen till Ciderfabrik samt Krönsmon,  

samt att finansiering ska ske med likvida medel och ska belasta 

investeringsposten ”särskilda arbeten” som ingår i KF beslutade 

investeringsram.  

 

Sammanfattning 

Ärendet 

Ett behov av vägvisning till Krönsmon och Åbro Bryggeris nya ciderfabrik 

har uppstått. Se bilaga ID 62525 för föreslagen placering och bilaga ID 

62526 för utformning. 

 

Bakgrund 

Vimmerby kommun har anlagt ett handelsområde på Krönsmon dit lastbilar 

kommer köra med varor. Utöver detta har även Åbro Bryggeri byggt ut sin 

verksamhet med en Ciderfabrik söder om Krönsmon. 

Vägvisningen föreslås sitta på en enbent fackverksportal enligt bilaga 62526. 

Denna föreslås placeras cirka 60m före huvudinfarten till Åbro. Detta av att 

fundamentet blir skyddat av befintligt vägräcke.  

 

Aktuell situation 

Idag saknas vägvisning till både Krönsmon och Ciderfabriken. 

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Åbro har yttrat sig angående vägmärkernas form, färg och storlek, vilka styrs 

av Vägmärkesförordningen. 

De har även yttrat sig angående placeringen. Denna styrs av 

markförhållanderna och även Vägmärkesförordningen.  

Åbro efterlyser även belysning av vägmärkena. Vägmärkerna är enligt 

Vägmärkesförordningen normalreflekterande och kommer således belysas av 

fordonens ljus samt gatubelysningen.  

 

Bedömning 
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En vägvisning till platserna är behövligt då vi vill förhindra felkörning av 

lastbilar. Det blir svårt för dem att vända ifall de hamnar fel. 

Trafiksäkerheten ökar av att leda lastbilar rätt från början. Dessutom blir 

miljön bättre.  

 

Finansiering 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23 KF § 260 får inga 

investeringar påbörjas utan särskilda beslut i fullmäktige.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att investeringarna som omfattas av den 

beslutade investeringsramen för 2018 ska i möjligaste mån genomföras.  

Tidigare fattade igångsättningsbeslut av investeringsprojekt uppgår till ett 

sammanlagt värde av 48 250 tkr, varav 8 400 tkr är överflyttade medel från 

2017 -> 2018. Det finns projekt kvar till ett sammanlagt värde av 7 802 tkr 

som kommer att skrivas fram och startas senare under året.  

Finansiering ska ske med likvida medel.  

Vimmerby kommuns totala låneskuld uppgick 2018-02-28 till 480 mnkr.  

Gatukontoret föreslår att finansieringen av byggnationen av vägvisningen 

vid Åbrovägenparkering ska belasta investeringsposten ”särskilda arbeten” 

som ingår i KF beslutade investeringsramen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla föreslagen vägvisning, till en kostnad 

av 125 000 kr, vid Åbrovägen till Ciderfabrik samt Krönsmon, samt att 

finansiering ska ske med likvida medel och ska belasta investeringsposten 

”särskilda arbeten” som ingår i KF beslutade investeringsram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23, Dnr 2015/70/041 Id 49153. 

ID 62489  Kostnadskalkyl  

ID 62525 Placering vägmärken 

ID 62526 Portal Åbrovägen 

ID 62540 Åbro Yttrande 
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ID 62618 Placering av fackverksportal måtsatt 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 254 Dnr 2018/000382 999 

Bildande Region Kalmar Län 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att godkänna denna överenskommelse som gäller mellan  

2019-01-01–2024-12-31, där parterna har en gemensam ambition att 

överenskommelsen därefter förlängs med samma avtalslängd, samt att 

godkänna överenskommelsen om finansiering inför regionbildning.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattning 

En överenskommelse om finansiering inför regionbildning har tagits fram 

och är ute för beslut i kommunerna. 

   

Ärendebeskrivning 

Landstinget i Kalmar län har hos regeringen ansökt om ändring av lagen om 

regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i 

Kalmar län från och med den 1 januari 2019 omfattas av lagen och att det 

därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. Den blivande 

regionen ska heta Region Kalmar län. 

Ansökan har föregåtts av ett beslut som är förankrat hos såväl kommunerna i 

länet samt hos Regionförbundet i Kalmar län som idag innehar det regionala 

utvecklingsansvaret. I och med att det bildas en region övertar landstinget 

det regionala utvecklingsansvaret från regionförbundet. Regionförbundet har 

även andra uppgifter, såsom att vara intresseorgan och samordna 

primärkommunala frågor åt kommunerna. En utredning är gjord som talar 

om vilka delar av regionförbundets verksamhet som ska överlämnas till den 

blivande regionen och vilka delar som ska gå över till ett nybildat 

kommunförbund som ska hantera de primärkommunala frågorna.  

 

Ekonomi – Behov av finansiering 

Under våren 2018 har ett underlag har tagits fram avseende behovet av 

finansiering av den delen av nuvarande Regionförbundet som kommer att 

ingå i Region Kalmar län. I underlaget har tagits hänsyn till dagens uppdrag 

och den finansiering som följer med in i den nya organisationen. Främst 

kommer verksamheten ingå i den nya Regionala utvecklingsförvaltningen, 

men även andra delar av Region Kalmar län kommer att innefattas. 
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Beräkningen summeras till ett kvarstående behov av finansiering på knappt 

21 Mkr.  

 

 

Fortsatt bidrag 

Den fortsatta finansieringen från kommunerna sker via årliga bidrag som 

baserar sig på nuvarande medlemsavgift till Regionförbundet i Kalmar län, 

med avdrag för den del som finansierar det kommande kommunförbundet. 

Den sammanlagda medlemsavgiften för kommunerna beräknas uppgå till 

18,7 Mkr och den beräknade medlemsavgiften för det kommande 

kommunförbundet uppgår till 6,8 Mkr. Kvarstår gör 11,9 Mkr och fördelas 

mellan kommunerna på samma sätt som den nuvarande medlemsavgiften till 

Regionförbundet i Kalmar län. Fördelning i procent och fortsatt bidrag till 

Region Kalmar län för 2019 framgår nedan. Med detta upplägg blir 

förändringen kostnadsneutral för länets kommuner. 

 

Kommun Andel Bidrag (Tkr) 

Högsby 2,8% 327 

Torsås 2,9% 351 

Mörbylånga 6,1% 726 

Hultsfred 6,2% 741 

Mönsterås 5,5% 657 

Emmaboda 3,9% 469 

Kalmar 26,9% 3197 

Nybro 8,5% 1009 

Oskarshamn 11,2% 1331 

Västervik 14,9% 1770 

Vimmerby 6,6% 791 

Borgholm 4,5% 531 

Summa  11900 

 

Bidraget ska ses som en del i grundfinansieringen av verksamheten och är 

ovillkorat. Den årliga uppräkningen av bidraget sker på samma sätt som 

uppräkningen av medlemsavgiften i Regionförbundet räknats upp. 

Uppräkningen baserar sig därmed på utvecklingen av respektive kommuns 

skatteintäkt och statsbidrag enligt gällande bidrags- och utjämningssystem. 

 

 

 

Omställningsbidrag 

Efter övertagande av Regionförbundets verksamhet kvarstår därmed ett 

rationaliseringsbehov på drygt 9 Mkr i Region Kalmar län. Som en del i den 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 18(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

omställning som därmed erfordras avstår kommunerna från sina respektive 

andelar i det egna kapitalet i Regionförbundet i Kalmar län. Fördelning av 

det egna kapitalet vid avvecklingen stipuleras i förbundsordningen och 

omställningsbidraget delges Region Kalmar län som ett engångsbelopp 

uppgående till samma belopp som regleras till respektive kommun vid 

avvecklingen av Regionförbundet i Kalmar län. Det egna kapitalet uppgick 

vid utgången av 2017 till totalt ca 28 Mkr, men kommer att påverkas av 

resultatet för 2018. Kommunernas andel av det egna kapitalet uppgår till 

drygt 65 %, eller drygt 18 Mkr vid utgången av 2017. Därmed möjliggörs en 

omställningsperiod om 2-3 år för Region Kalmar län att anpassa 

verksamheten.  

 

Avtalstid 

Denna överenskommelse gäller mellan 2019-01-01–2024-12-31 och parterna 

har en gemensam ambition att överenskommelsen därefter förlängs med 

samma avtalslängd.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att godkänna denna överenskommelse som gäller mellan  

2019-01-01–2024-12-31, där parterna har en gemensam ambition att 

överenskommelsen därefter förlängs med samma avtalslängd, samt att 

godkänna överenskommelsen om finansiering inför regionbildning 

Beslutsunderlag 

Avtal om finansiering  

Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019 

Tjänsteskrivelse Avtal, Id 62911 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören 

Landstinget i Kalmar Län 

___________________ 
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§ 255 Dnr 2018/000457 179 

Samråd beträffande revidering av Eksjö kommuns 
operativa handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 
olyckor. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att ställa sig 

bakom räddningschefens yttrande och överlämna detta till Eksjö kommun.  

Sammanfattning 

Samråd avseende reviderat operativt handlingsprogram enligt lagen om 

skydd mot olyckor Eksjö kommun. 

 

Ärendet 

Eksjö kommun uppdrog åt kommunstyrelsen 2018-05-29 åt 

räddningstjänsten att ta fram beslutsunderlag för reducering av 

utryckningsstyrkan i Eksjö med 1 tjänst per beredskapsgrupp, inalles tre 

tjänster. Bedömningen är att utryckningsstyrkan i Eksjö även efter 

förändringen på egen hand och i samverkan med angränsande kommuner 

även fortsättningsvis kommer att ha en god förmåga att hantera de händelser 

som kan förväntas uppstå frekvent i kommunen. 

 

Räddningstjänsten har inga synpunkter eller några kommentarer gällande 

föreslagen revidering av operativt handlingsprogram enligt lagen om skydd 

mot olyckor Eksjö kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom räddningschefens yttrande 

och överlämna detta till Eksjö kommun.  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Handlingar gällande riskanalys samt handlingsprogram 

Beslutet skickas till 

Räddningschef Eksjö 

Räddningschef Vimmerby 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 20(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

___________________ 
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§ 256 Dnr 2017/000194 109 

Motion - Landsbygdsutveckling i strandnära läge 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 

samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij, C, har lämnat in en motion om att kommun-

fullmäktige ska besluta om att utvärdera strandskyddsplanen utifrån behov 

av att utse fler LIS-områden, samt att snarast tillskapa fler LIS-områden i 

kommunen. 

 

Strandskyddsplanen för Vimmerby kommun antogs 2013 och är ett tematiskt 

tillägg till översiktsplanen som pekar ut områden vid 12 olika sjöar som 

lämpliga för byggnationer. Centerpartiet ser nu ett behov av att ytterligare 

öka möjligheterna till strandnära byggande och då är det nödvändigt att 

utöka antalet LIS-områden i kommunen.  

 

Sedan 2010 är det möjligt att peka ut områden i översiktsplanen för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Syftet är 

att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på 

landsbygden. 

 

Plan- och bygglagens krav på samråd, utställning och antagande gäller för 

utpekandet av LIS-områden. Utpekandet ska ske på ett sådant sätt att det 

långsiktiga skyddet för stränderna upprätthålls. Det ska fortfarande finnas 

god tillgång till strandområden för allmänheten och för att bevara goda 

livsvillkor för djur och växter. 

 

Den 30 januari 2017 beslutade kommunfullmäktige att Vimmerby kommuns 

översiktsplan är aktuell, inklusive de tematiska tilläggen såsom LIS-planen. 

Vid beslutstillfället saknades dock länsstyrelsens samman-fattande 

redogörelse. I denna ska länsstyrelsens synpunkter redovisas i fråga om 

statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för 

översiktsplanens aktualitet. Kommunfullmäktige beslutade därför att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att se över framtida arbete med översiktsplanen 

och dess tillägg efter att länsstyrelsen inkommit med den sammanfattande 

redogörelsen. 
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Eftersom LIS-planen är ett övergripande strategiskt dokument faller den 

under översiktsplaneringen som kommunstyrelsen ansvarar för. Miljö- och 

byggnadsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen bereder 

motionärens frågeställningar.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 

samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

MBN § 104 Svar på motion om landsbygdsutveckling i strandnära läge 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen  

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 257 Dnr 2017/000293 109 

Motion Återinför PRAO 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att anse motionen besvarad.  

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD) och Ola Gustafsson (KD) har i en motion väckt 

frågan om prao, praktisk arbetslivsorientering, i grundskolan där de yrkar 

barn- och utbildningsnämnden att ta fram en plan för att återinföra prao i 

Vimmerby kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till barn- och 

utbildningsnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut. 

I grundskolans läroplan från 1980 skulle elever under tiden i grundskolan få 

en praktisk arbetslivsorientering (prao) med minst sex veckor för varje elev 

under hela grundskoletiden. 1994 avskaffades obligatorisk prao i 

grundskolan. I maj 2011 beslutade barn- och utbildningsnämnden att ta bort 

prao i årskurs 8 och 9 från och med läsåret 2011/2012 (BUN § 74, 2011-05-

25). Anledningen till beslutet var att det i läroplanen Lgr 11 inte finns något 

stöd för traditionell praoverksamhet. Det entreprenöriella lärandet lyfts i 

stället fram som ett förhållningssätt både i klassrummet samt som kunskap 

om företagande. 

Prao var också en fråga vid uppföljningen av budkavlefrågor från 

Globträdsdagen 2013-09-02 och svaret som barn- och utbildningsnämnden 

överlämnade var att prao inte överensstämmer med intentionerna i Lgr 11. 

I en motion om att återinföra prao i högstadiet föreslog barn- och 

utbildningsnämnden (BUN § 110, 2015-08-26) att kommunfullmäktige 

skulle avslå motionen vilket fullmäktige gjorde (KF § 301, 2015-12-14). 

 

Aktuell situation 

Regeringen föreslår i en kommande lagrådsremiss att skollagen ändras så att 

alla skolor är skyliga att erbjuda sina elever minst 10 dagar prao. Dagarna är 

tänkt att fördelas under årskurs 8 och 9. Bifalles förslaget kommer de nya 

bestämmelserna om obligatorisk prao träda i kraft den 1 juli 2018.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen.  
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Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 22357). 

Kommunfullmäktiges beslut, 2017-05-29, KF § 116. 

Regeringskansliet: 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/regeringen-vill-infora-

obligatorisk-prao-i-hogstadiet/ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 258 Dnr 2018/000267 109 

Motion om microstöd till småföretag 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att avslå motionen på grund av att den strider mot kommunallagen 

Sammanfattning 

Vimmerby kommunstyrelses arbetsutskott remitterade 2018-08-21 motion 

om microstöd till småföretag till utvecklingsavdelningen för beredning. 

 

Motionen är inlämnad 2018-05-21 av Lars Johansson tillhörande 

Vänsterpartiet. 

 

Sammanfattningsvis lyfter motionen de små företagens betydelse för 

Vimmerby kommuns utveckling och att det kan vara svårt för mindre företag 

att få finansiellt stöd för att utvecklas. Motionen beskriver att ett microstöd 

till de minsta företagen kan vara skillnad mellan att ta ett viktigt 

utvecklingssteg och att inte växa alls. 

 

Vänsterpartiet föreslår att Vimmerby kommun inför ett sökbart microstöd till 

de allra minsta och nya företagen på 25.000 kronor och begränsas till fyra 

beviljaden per år. En mindre uttag-ningskommitté bestående av företagare 

och kommun bör bildas. Vidare föreslås att kommun-fullmäktige ska ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla ett system med microstöd till små 

företag och personer med intressanta idéer. 

 

Bedömning och förslag till beslut  

Utvecklingsavdelningen grundar sin bedömning och sitt förslag till beslut på 

konsultation med kommunjurist Peter Olson och kommunallagen 2 kap, 8 §, 

1 st. Kommunallagen säger där följande: 

 

 

 

-Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja 

näringslivet i kommunen och landstinget. 

 

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det 

finns synnerliga skäl för det. 
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Utvecklingsavdelningen föreslår avslag av motionen med stöd av att det inte 

är förenligt med kommunallagen att ge riktat stöd till enskilda näringsidkare 

om inte synnerliga skäl föreligger.  

 

Med synnerliga skäl menas att det i undantagsfall kan finnas rättsligt 

utrymme för stöd för att garantera viss minimistandard av kommersiell 

service åt hushållen i glesbygd, t.ex. livsmedels-butiker eller bensinstationer. 

En kommun anses även kunna understödja hotellverksamhet när enskilda 

personer och företag inte är beredda att göra de nödvändiga insatser som 

krävs för att trygga tillgången till hotell i kommunen. 

 

Tilläggas kan att det finns finansiella stöd och lån att söka för små företag 

från t.ex. Leader Astrid Lindgrens Hembygd, Regionförbundet i Kalmar län, 

Almi Företagspartner och Micro-fond Småland.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen på grund av att den strider mot kommunallagen 

Beslutsunderlag 

Kommunallagen 2:8 1 st.  

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 259 Dnr 2018/000296 109 

Motion om luciatåg på fullmäktige i december månad 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till administrativa 

avdelningen.  

 

Sammanfattning 

Motion har lämnats in av Anneli Jakobsson (SD) om luciatåg på fullmäktige 

i december månad.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till administrativa 

avdelningen.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), id 61323 

Kommunfullmäktiges beslut § 98, 2018-05-28 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

___________________ 
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§ 260 Dnr 2018/000370 109 

Motion om att införskaffa kylaggregat till kommunens 
omsorgsboende 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 

samhällsbyggnadsavdelningen.  

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD), Jimmy Rödin (SD) och Kjell Jakobsson (SD) har 

lämnat en motion om att införskaffa kylaggregat till kommunens 

omsorgsboenden. De skriver att sommaren 2018 var extremt varm och utan 

regn.  

 

De skriver vidare: "Det har även hänt att äldre tyvärr har avlidit på grund av 

att det varit för varmt i rummet där omsorgstagaren vistats och detta är 

naturligtvis en fruktansvärd tragedi som inte får förekomma. Äldre har 

väldigt svårt att klara värmen men även för personalen måste det fungera på 

ett tillfredsställande sätt så man har bra förutsättningar för att vistas på sin 

arbetsplats. Enligt experter kan vi förvänta oss detta även framöver och ett 

kylaggregat skulle underlätta avsevärt för den äldre och personal. Det kan 

vara en portabel AC men det billigaste borde bli att integrera kylaggregatet 

till befintlig ventilation."  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 

samhällsbyggnadsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Id 62054 Motion om att införskaffa kylaggregat till kommunens 

omsorgsboende.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 29(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 261 Dnr 2018/000396 109 

Motion om språkkrav inom äldreomsorgen innan 
anställning sker 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till socialnämnden, med 

tillägget att pensionärsrådet bör kontaktas för yttrande.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD), Kjell Jakobsson (SD) och Jimmy Rödin (SD) har 

lämnat en motion om språkkrav inom äldreomsorgen innan anställning sker. 

De skriver följande: "Det ställs idag inga större krav på nyanlända innan de 

får anställning. Att behärska svenska i tal och skrift är nyckeln in i samhället 

och det främjar en bra integration. En nyanländ som får anställning på ett 

äldreboende måste kunna svenska så den äldre förstår vilket inte sker idag."  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till socialnämnden samt 

pensionärsrådet.  

Beslutsunderlag 

Id 62240 Motion om språkkrav inom äldreomsorgen.  

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

 

__________________ 
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§ 262 Dnr 2018/000401 109 

Medborgarförslag. Medborgarinitiativ om 
upprustning/utformning av Kungsparken i Vimmerby. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 

samhällsbyggnadsavdelningen.  

Sammanfattning 

Den som är folkbokförd i kommunen får enligt 8 kap 1 § kommunallagen 

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag. Fullmäktige får enligt 

5 kap 23 § samma lag överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta 

i dessa ärenden. Detta kallas förenklad hantering. 

 

Elisabeth Thorén lämnar ett medborgarförslag angående upprustning och 

utformning av Kungsparken i Vimmerby, "till en park med tydligt syfte för 

återhämtning, andrum och inspiration". Elisabeth Thorén önskar utökad 

belysning samt plogning vintertid. Olika samhällsaktörer ska kunna använda 

parken för arbetsträning och rehab. Växter kan planteras, en välkomsttavla 

anordnas och möjlighet kan finnas till kurser, picnics och andra event. 

 

Medborgarförslaget innehåller kartor samt beskrivningar av parkens olika 

delar, där syftet för vardera del preciseras.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 

samhällsbyggnadsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Id 62317 Medborgarförslag. Medborgarinitiativ om upprustning/utformning 

av Kungsparken.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

___________________ 
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§ 263 Dnr 2018/000402 109 

Medborgarförslag om att flytta 70-skyltarna på 
Korkavägen. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 

samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

Sammanfattning 

Den som är folkbokförd i kommunen får enligt 8 kap 1 § kommunallagen 

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag. Fullmäktige får enligt 

5 kap 23 § samma lag överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta 

i dessa ärenden. Detta kallas förenklad hantering. 

 

Karl Johansson lämnar ett medborgarförslag om att flytta 70-skyltarna på 

Korkavägen, från deras nuvarande position i jämnhöjd med första infarten 

till Petersborgsvägen, till en plats direkt efter Korkavägens korsning med 

Trekantsvägen. 

 

Karl Johansson menar att raksträckan parallellt med Petersborgsvägen 

inbjuder till högre hastigheter än tillåtna 70 kr/tim. Det finns flera utfarter till 

Korkavägen där, och vägsträckan trafikeras även av barn och hundar.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 

samhällsbyggnadsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Id 62318 Medborgarförslag om att flytta 70-skyltarna på Korkavägen.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 264 Dnr 2018/000432 109 

Medborgarförslag om att Vimmerby kommun ska bygga 
fler hyresrätter 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till Vimarhem.  

 

Sammanfattning 

Rala Gammelfält har lämnat in ett medborgarförslag om att Vimmerby 

kommun ska bygga fler hyresrätter. Rala önskar att kommunen tar fram en 

metod för att undvika de höga hyror som brukar uppstå vid nybyggen.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till Vimarhem.  

Beslutsunderlag 

Id 62575 Medborgarförslag om att Vimmerby kommun ska bygga fler 

hyresrätter.  

Beslutet skickas till 

Vimarhem 

 

___________________ 
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2018-10-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 265 Dnr 2018/000006 000 

Inbjudningar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet skickar vidare inbjudningarna till kommunstyrelsen.  

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 34(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 266 Dnr 2018/000008 000 

Kommundirektören informerar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet 

leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Carolina Lejonram, kommundirektör, informerar om 

 

- Upphandlingar 

- Personalfrågor inom kommunen 

- Frödinge Mejeris invigning av fossielbränslefri fabrik 

- Kommunalt fiber och dess utveckling 

- Itsams lokalisering 

- Kommunens internationaliseringsarbete 

___________________ 

 


