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 § 232 Dnr 2018/000491 00 

Besök ITSAM 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte 

till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Mattias Bly, förbundsordförande ITSAM, informerar om verksamheten och 

nuläget, samt den tänkta flytten av ITSAM från Kisa till Linköping.  

Som bakgrund nämner Mattias främst behovet av kompetensförsörjning och 

lokalbehov.  

 

___________________ 
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§ 233 Dnr 2018/000076 041 

Budget 2019 med plan 2020-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

 Anta förslag till budget 2019 enligt föreliggande förslag.  

 

 Anta förslag till tre finansiella mål för bedömning av god ekonomisk 

hushållning: 

 

 Ett resultat som motsvarar två procent av skatter och statsbidrag 

amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen 2016 på 50 öre. 

 

 100 procent självfinansiering av investeringarna. 

 

 Anta förslag om att kommunfullmäktige delegerar till 

kommunstyrelsen att omfördela från oförutsedda medel för kostnader 

under budgetåret. För kostnader som sträcker sig över mer än ett år 

krävs beslut i kommunfullmäktige. 

 

 Anta förslag på skattesats till 22,36 öre per skattekrona 

 

 Att posten gällande de 200 miljoner som avsatts till byggnation av en 

ny skola 2022-2030 ska stå kvar, men att kommentaren som 

definierar skolans utformning kring detta tas bort.  

 

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef, och Mamica Timotijevic, ekonom, 

medverkar och föredrar den liggande budgeten. 

 

Vimmerby kommun redovisar för året 2017 ett resultat på 8,0 miljoner 

kronor. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till budget för 2019 

och plan 2020-2022. Förslaget innebär en oförändrad skattesats. I samband 
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med KF § 110 2018-06-18 fick nämnderna i uppdrag att återkomma med 

nämndsplaner som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa till ett 

samlat dokument.  

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att de 200 miljoner som avsatts till 

byggnation av en ny skola 2022-2030 ska lyftas ur budget eftersom det 

kräver mer diskussioner innan kommunen fastställer framtida lokalbehov. 

 

Marie Nicholson (M) yrkar att posten gällande de 200 miljoner som avsatts 

till byggnation av en ny skola 2022-2030 ska stå kvar, men att kommentaren 

som definierar skolan utformning kring detta tas bort.  

 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Marie Nicholson (M) 

förslag.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

 

 Anta förslag till budget 2019 enligt föreliggande förslag.  

 

 Anta förslag till tre finansiella mål för bedömning av god ekonomisk 

hushållning: 

 

 Ett resultat som motsvarar två procent av skatter och statsbidrag 

amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen 2016 på 50 öre. 

 

 100 procent självfinansiering av investeringarna. 

 

 Anta förslag om att kommunfullmäktige delegerar till 

kommunstyrelsen att omfördela från oförutsedda medel för kostnader 

under budgetåret. För kostnader som sträcker sig över mer än ett år 

krävs beslut i kommunfullmäktige. 

 

 Anta förslag på skattesats till 22,36 öre per skattekrona 

Beslutsunderlag 

Vimmerby kommun budget 2019, dnr 2018/000076, Id 63098 

Tjänsteskrivelse budget 2019, dnr 2018/000076, Id 63099 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Samtliga nämnder och bolag 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 234 Dnr 2018/000242 04 

Taxor och avgifter 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor 

och avgifter för 2019.  

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef, och Mamica Timotijevic, ekonom, 

medverkar och informerar kring handlingar.  

 

Inför varje enskilt budgetår ska det fastställas vilka taxor som ska gälla för 

budgetåret. Det bilagda förslaget anger dessa taxenivåer. Av KF § 193 Dnr 

2012/184 har beslut tagits att Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhetsområde enligt miljöbalken ska gälla från och med 2015-01-01.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor 

och avgifter för 2019.  

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter ID:63096 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 235 Dnr 2018/000241 041 

Låneram och borgen 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

För budgetåret 2019 fastställa total låneram för kommunkoncernen till 1 430 

mnkr. 

 

Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga, låna 

upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2019.  

 

Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, det vill säga, öka 

kommunens långfristiga skulder under 2019 med totalt 100 mnkr.  

 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Energi och Miljö AB:s 

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 400 mnkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall 

beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av 

skuldebreven. 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun Förvaltnings 

AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 30 mnkr, jämte därpå 

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

beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av 

skuldebreven. 

 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhem AB:s låneförpliktelser upp 

till högsta lånebelopp om 400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på 

respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 

 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Fibernät AB:s 

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

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

på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 10(37) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Borgensavgiftsnivån inom kommunkoncernen fastställs till 0,4 procent av 

nyttjad borgenram för 2019.  

 

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef, och Mamica Timotijevic, ekonom, 

medverkar.  

Förslag till beslut 

För budgetåret 2019 fastställa total låneram för kommunkoncernen till 1 430 

mnkr. 

 

Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 

upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2019.  

 

Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 

kommunens långfristiga skulder under 2019 med totalt 100 mnkr.  

 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Energi och Miljö AB:s 

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 400 mnkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall 

beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av 

skuldebreven. 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun Förvaltnings 

AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 30 mnkr, jämte därpå 

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

beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av 

skuldebreven. 

 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhem AB:s låneförpliktelser upp 

till högsta lånebelopp om 400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på 

respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 

 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Fibernät AB:s 

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

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

på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 

 

Borgensavgiftsnivån inom kommunkoncernen fastställs till 0,4 procent av 

nyttjad borgenram för 2019.  
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Beslutsunderlag 

Id 63095 Tjänsteskrivelse låneram och borgensavgift 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 236 Dnr 2018/000371 519 

Campus Småland 2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom att barn- och utbildningsförvaltningen 

skriver under avsiktsförklaringen, samt att barn- och 

utbildningsförvaltningen utreder framtida kostnaderna som är associerade 

med projektet samt att barn- och utbildningsförvaltningen återredovisar 

dessa kostnader.  

Sammanfattning 

Birgitha Sahlin, barn- och utbildningschef, medverkar vid dagens 

sammanträde och informerar om Campus Småland 2030. Birgitha menar att 

det finns ett stort lokalbehov framåt. 300 kvm idag och ytterligare 750kvm 

krävs. Möblering och teknisk utrustning kräver en investering på cirka en 

miljon kronor. I etapper behöver man öka personal i takt med att fler 

studenter tillkommer. Studievägledning och studenthälsa måste också finnas.  

De preliminära kostnaderna är cirka en miljon kronor ytterligare i drift för de 

två tjänsterna.  

BUN kan inte själva godkänna detta, utan vänder sig nu till 

kommunstyrelsen för ett inriktningsbeslut och att godkänna 

avsiktsförklaringen kring Campus.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-02 § 207, att Vimmerby Kommun ska 

vara med i avsiktsförklaringen för Campus i Småland 2030. Sedan dess har 

de av Birgitha redovisade kostnaderna tillkommit.  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

___________________ 
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§ 237 Dnr 2014/000237 45 

Inventering och Riskklassning av nedlagda deponier i 
Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 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 två undersökningar per år, samt under 2022 

tre undersökningar.  

 

Sammanfattning 

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

undersöka enligt MIFO fas 2.  

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 

Kommunstyrelsen beslutar 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 två undersökningar per år, samt under 2022 

tre undersökningar.  

Beslutsunderlag 

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

Beslutet skickas till 

Miljö- och Byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 238 Dnr 2018/000462 00 

Policy för inköp av el Vimmerby kommunkoncern 

Kommunstyrelsens 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.  

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

vinst kommer dessa naturligtvis stanna inom kommunkoncernen.  

Sedan är det alltid svårt att jämföra 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. 

 

Claes Wetterström (M) och Kenneth Björklund (S) deltar inte i beslutet.  

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 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 239 Dnr 2017/000171 311 

Åbro Ciderfabriken 

Kommunstyrelsens 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. 

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.  
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Bedömning 

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 

Arbetsutskottet beslutar föreslå 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.  

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 

ID 62618 Placering av fackverksportal måtsatt 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

___________________ 
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§ 240 Dnr 2018/000382 999 

Bildande Region Kalmar Län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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.  

 

Att överenskommelsen kommer i dagsläget inte innebära en ökad kostnad 

för Vimmerby Kommun.  

 

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 
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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. 

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. 
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Omställningsbidrag 

Efter övertagande av Regionförbundets verksamhet kvarstår därmed ett 

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

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. 

 

Erik Paulsson (C) föreslår ett förtydligande där det klargörs att bildandet av 

Region Kalmar Län inte kommer att leda till ökade kostnader i nuläget. 

 

Kommunstyrelsen godkänner att tillägga skrivelsen: 

Att överenskommelsen kommer i dagsläget inte innebära en ökad kostnad 

för Vimmerby Kommun.  

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. 

 

Att överenskommelsen kommer i dagsläget inte innebära en ökad kostnad 

för Vimmerby Kommun.  

Beslutsunderlag 

Avtal om finansiering  

Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019 

Tjänsteskrivelse Avtal, Id 62911 

Beslutet skickas till 
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Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 241 Dnr 2018/000457 179 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 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 

Eksjö kommun 
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Räddningschefen 

 

___________________ 
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§ 242 Dnr 2017/000293 109 

Motion Återinför PRAO 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.  

 

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 skyldiga 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. 
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Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall på motionen i sin helhet, med 

hänvisning till att förslaget nu är lagstadgat.  

 

Marie Nicholson (M) yrkar bifall på motionen i sin helhet. 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla 

motionen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 

besvarad.  

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 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 27(37) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 243 Dnr 2018/000267 109 

Motion om microstöd till småföretag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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 uttagningskommitté 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. 
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Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det 

finns synnerliga skäl för det. 

 

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 Microfond Småland.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

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

Beslutsunderlag 

Kommunallagen 2:8 1 st.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 244 Dnr 2018/000012 002 

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av kommundirektörens åtgärder 

i enlighet med nedanstående förteckning.  

 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet, KS § 110, 2017-05-09, antog kommunstyrelsen en 

delegationsordning som anger rätten att avsluta en anställning. 

 

Följande beslut redovisas: 

2018-08-23 Enskild överenskommelse om avslutande av anställning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av kommundirektörens åtgärder 

i enlighet med nedanstående förteckning.  

Beslutsunderlag 

Id 63128 Redovisning av delegationsbeslut avslutande av anställning 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör Carolina Leijonram 

 

___________________ 
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§ 245 Dnr 2018/000036 867 

Kultur- och fritidspris 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att dela ut två priser år 2018.  

 

Det ena priset går till Rein Soovik, Vimmerby, med följande motivering: Rein 

Soovik startade tillsammans med två vänner och med stark förankring hos 

Astrid Lindgren, Sagobyn, som idag har utvecklats till Astrid Lindgrens Värld. 

Han har på många sätt bidragit till besöksnäringens utveckling med sitt 

entreprenörskap och stora kulturintresse. Rein Soovik värnar om 

kulturbyggnaderna och har renoverat många torp och byggnader. Björkhaga var 

under förfall innan han tog sig an det och byggde Smålandsbyn.  

 

Det andra priset går till Tord Johansson och Kicki Willysson, Tuna, med 

följande motivering: Tord Johansson och Kicki Willysson har genom sitt 

engagemang och arbete med Knastorp Kulturcafé mångsidigt lyft och värnat 

lokal kultur och kulturarv samt visat hur landsbygden kan bli en naturlig 

samlingsplats för kulturintresserade i alla åldrar. Kulturcaféet har lockat många 

besökare med musik, teater, poesi och samhällsinformation..  

 

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta deras 

förslag till 2018 år kultur- och fritidspristagare.  

 

Beslutet skickas till 
Anna Olausson, kultursamordnare 

 

___________________ 
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§ 246 Dnr 2018/000480 279 

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om statligt bidrag för kommunala 
hyresgarantier 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte svara på remissen.  

 

Sammanfattning 

Då kommunen inte har några hyresgarantier avstår socialförvaltningen samt 

Vimarhem att svara på remissen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

svara på remissen.  

Beslutsunderlag 

Svar från socialförvaltningen 

Svar från Vimarhem 

Beslutet skickas till 

Boverket 

 

___________________ 
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§ 247 Dnr 2017/000505 109 

Medborgarförslag om belysning på gång- och cykelväg 
vid Folkets Park, mot Reutersgatan-Ählströmsgatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att avslå Lena Nilsson 

medborgarförslag om belysning längs GC-vägen Folkets park, med 

hänvisning till VEMAB:s yttranden.  

Kommunstyrelsen föreslår även att se över möjligheterna att förbättra 

belysningen på Örngatan. 

Sammanfattning 

Sedan senaste sammanträdet har samhällsbyggnadsavdelningen inkommit 

med en karta som redogör för nuvarande och önskade gatulysen.  

 

Ärenden 

Lena Nilsson har inlämnat ett medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder 

som innefattar; 

• Belysning utmed gångbanan vid Folkets park. 

 

Bakgrund 

Lena Nilsson skickade 2017-11-08  in ett medborgarförslag om att det 

behövs belysning utmed GC-vägen vid Folkets park då det är väldigt mörkt 

där om kvällarna. Gång- och cykelvägen är egentligen ingen GC-väg utan 

mer en stig och kommer i resten av dokumentet benämnas så.  

 

Aktuell situation 

Idag saknas belysning utmed stigen. 

 

Redovisning av inkomna yttrande 

VEMAB anser i sitt yttrande ID 60108 att belysning inte behövs och man 

istället kan gå längs med Örngatan.  

 

Bedömning 

Samhällbyggnadsavdelning anser att det inte bör anläggas belysning längs 

med stigen i samförstånd med VEMAB.  
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Finansiering 

Kostnaden beräknas uppgå till 90.000 kr för 6 stycken belysningspunkter 

 

Moderaterna och Socialdemokraterna föreslår även att se över möjligheterna 

att förbättra belysningen på Örngatan.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå Lena Nilsson medborgarförslag om belysning 

längs GC-vägen Folkets park, med hänvisning till VEMAB:s yttranden.  

Beslutsunderlag 

Medborgareförslag från Lena Nilsson, ID 58750 

Id 62533 Reutersgatan karta 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 248 Dnr 2018/000499 00 

Markanvisningavtal Kiosken 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram 

markanvisningsavtal med Aptare avseende Kiosken 1.  

 

Sammanfattning 

Aptare har visat stort intresse för tomten Kiosken 1 och har varit och visat 

upp förslag på byggnation på tomten och önskar nu få ett 

markanvisningsavtal. 

 

Ärendet 

Att kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta 

fram ett markanvisningsavtal. 

 

Bakgrund 

Aptare har visat förslag på byggnation av två huskroppar med 6 våningar. 

Den ena byggnaden skall inrymma trygghetsboende på ca 50 – 60 

lägenheter. Den andra kommer att bli bostadsrätter eller hyresrätter och 

består av ca 20 lägenheter. 

 

Aktuell situation 

I dagsläget har inte detaljplan på tomten funnit laga kraft.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram 

markanvisningsavtal med Aptare avseende Kiosken 1 

Beslutsunderlag 

Id 63214 , Tjänsteskrivelse markanvisningsavtal 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

___________________ 
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§ 249 Dnr 2018/000006 000 

Inbjudningar 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 

Hela kommunstyrelsen deltar på Barnombudsmannen 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) deltar på Introduktion till medborgarbudget. 

 

Marie Nicholson (M) deltar på Klimat- och energiworkshop. 

 

Ola Gustavsson (KD), Peter Höglund (S) och Jacob Käll (C) deltar på 

Kommundialog. 

 

___________________ 
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§ 250 Dnr 2018/000005 000 

Meddelanden 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger meddelanden till handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 

Internationell marknadsföring kvartal 3 

BUN kulturgaranti 

 

___________________ 
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§ 251 Dnr 2018/000008 000 

Kommundirektören informerar 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Lejonram informerar kommunstyrelsen om: 

 

- Rekrytering av barn- och utbildningschef. 

 

- Utveckling inom koncernledningen och föreläsning av Christina Stielli. 

 

- Ledarskapsprogrammen. 

 

- Ägardialog med bolagen VEMAB och Vimarhem. Bolagen har god 

ekonomisk situation och bra resultat efter kundundersökning hos VEMAB.  

 

- Politisk representation kring den nya organisationen i arbete med 

kommande arbetsprocess tillsammans med berörda tjänstemän.  

 

___________________ 

 


