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Datum 

2018-11-14 

 

Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: måndagen den 26 november 2018 kl. 15:00 

Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 

 

 

 Upprop 

1.  Val av protokolljusterare 2018 

2.  Meddelanden 2018 

3.  Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2018 

 

Informationsärenden  

4.  Information från revisorerna till fullmäktige 2018 

5.  Ekonomiuppföljning 2018 

6.  Matpaus 

Vimmerby kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings 

kongress 2019 

 

Ärenden för avgörande 

7.  Budget 2019 med plan 2020-2022. Inledande talartid max 10 minuter per parti. 

Förslag till 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 
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.- 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. 

8.  Taxor och avgifter 2019 

Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter för 

2019. 

9.  Låneram och borgen 2019 

Förslag till 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.  

Borgensavgiftsnivån inom kommunkoncernen fastställs till 0,4 procent av nyttjad borgenram för 2019. 

10.  Organisationsberedningen - Ny politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 

Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

.- Att under kommunfullmäktige inrätta en demokratiberedning med 7 ledamöter med 7 ersättare. 

Beredningens presidie skall utgöras av Kommunfullmäktiges presidie. 

.- Att socialnämnden ska bestå av 9 ledamöter med 9 ersättare. 

.- Att barn- och Utbildningsnämnden ska bestå av 9 ledamöter med 9 ersättare. 

.- Att det ska råda personunion mellan valnämnden och demokratiberedningen 

.- Att kommunfullmäktiges gruppledamöten ska utgå.  

.- Att finansieringen för 2019 ska tas från oförutsedda medel 
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.- Att finansieringen ska tas i beaktande för budgetarbetet inför 2020 

.- Att det ska vara en renodlad demokratiberedning, och inte en revisionsberedning 

11.  Bildande Region Kalmar Län 

Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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. 

12.  Avslut av Regionförbundet i Kalmar län 

Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

.- att Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas och därmed träda i likvidation den 1 januari 2019,  

.- att anta ändringarna i förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län och att dessa ska börja 

gälla från och med 1 januari 2019,  

.- att godkänna ändringarna i reglementet för Regionförbundet i Kalmar län och att ändringarna 

börjar gälla från och med 1 januari 2019 

.- att utse Helen Nilsson (S) som ledamot samt Tomas Peterson (M) som ersättare i styrelsen för 

Regionförbundet i Kalmar län, som ska hantera årsredovisning för 2018 samt likvidationen 

Regionförbundet i Kalmar län. 

13.  Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Gnejsen, Vimmerby kommun.  MoB 2017-1145 

Förslag till beslut: Kommunstyrelsen överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. 

14.  Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Vetet, Vimmerby kommun. Planuppdrag MoB 2017-1141 

Förslag till beslut: Kommunstyrelsen överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. 

15.  Detaljplan för del av Ålhult 3:1 samt Ålhult 3:2, Vimmerby kommun 

Förslag till beslut: Kommunstyrelsen överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. 

16.  Attestreglemente Vimmerby Kommun 

Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka förslag till reviderat 

attestreglemente från och med 2018-12-01 

17.  Policy för inköp av el Vimmerby kommunkoncern 

Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Policy för inköp av el för 

Vimmerby kommunkoncern, samt att låta Vimmerby Energiförsäljning AB sköta kommunens inköp av 

el. 
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18.  Begäran om entledigande från Jaroslav Sranka (KD) avs uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

19.  Motion om microstöd till småföretag 

Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen på 

grund av att den strider mot kommunallagen. 

20.  Motion Återinför PRAO 

Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 

21.  Motion om luciatåg på fullmäktige i december månad 

Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. 

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

Ählströmsgatan 

Förslag till 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. 

 

Ärenden för beredning 

23.  Medborgarförslag om övervakningskameror på platser där stora grupper folk vistas, även stora P-

platser vid butiker och kommunala bostadsområden 

 

Inkommande handlingar 

 

 

 

 
Nästa sammanträde infaller den 17 december 2018, kl 17:30 i Stadshusets Plenisal. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats www.vimmerby.se under fliken 
"Kommun och politik". 
 
Protokollet justeras den 3 december 2018 på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 
 
Vimmerby den 14 november 2018 

 

Leif Larsson 

Ordförande 

 

 

 

Jenny Andersson 

Kommunsekreterare 
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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 

Kommunsekreterare Jenny Andersson: 0492/ 76 90 06 
 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Inledning 

En ny regional utvecklingsstrategi med gemensamma mål och strategier beslutades i början av året. 
Strategin anger en långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län med hållbar regional tillväxt och 
utveckling som mål. Hur arbetet ska genomföras beskrivs vidare i fördjupade strategier och planer. RUS 
vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i offentlig sektor i Kalmar län, men också till företrädare 
för näringsliv och det civila samhällets organisationer såsom föreningsliv. Utifrån våra olika uppdrag har 
vi alla olika roller och ansvar i arbetet med att genomföra RUS. Målet med den regionala 
utvecklingsstrategin är att skapa livskvalitet för invånarna och en hållbar samhällsutveckling, inom ramen 
för ekologins gränser och med en stark ekonomi som medel. Målbilden är Klimat att växa i. Strategin 
pekar ut fyra prioriterade utvecklingsområden för att nå målbilden: 

• Delaktighet, hälsa och välbefinnande 

• God miljö för barn och unga 

• Hållbar samhällsplanering 

• Stärkt konkurrenskraft 

Hela processen har genomförts i god samverkan med landstinget som en förberedelse inför kommande 
regionbildning.  

Under våren beslutades också om en rad handlingsplaner kopplade till RUS. Efter ett remissförfarande 
beslöts den regionala transportplanen tidigt på året. Strax innan sommaren fattades också beslut om en 
reviderad digital agenda samt bredbandsstrategi. Båda har därefter skickats ut på remiss i länet för beslut 
under hösten. Vid sidan av detta pågår arbetet med andra handlingsplaner såsom handlingsplan för 
fossilbränslefri region samt för länet kompetensförsörjning m.fl.  

Bildande av Region Kalmar län 2019 
Arbetet med att bilda Region Kalmar län samt kommunförbund pågår för fullt såväl på en övergripande 
nivå som i arbetsgrupper för specifika områden. De båda processerna har löpt parallellt och i augusti 
bildades Kommunförbundet Kalmar län formellt. I processen med att bilda Region Kalmar län pågår 
arbete med att ta fram plan och budget för regionens verksamhet kommande tre år. 

 

 

 
 

Helena Nilsson 
Regiondirektör 
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Vårt uppdrag 
Regionförbundets ändamål är att vara en gemensam organisation för kommunerna och 
landstinget i Kalmar län för att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. 
 

Regionförbundets uppgifter 
Regionförbundets uppgifter är att, enligt 3 § lagen om samverkansorgan i länen (2002:34): 

1. utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget avser att genomföra 
i samarbete med andra parter, 

2. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet, 
3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som 

närmare föreskrivs av regeringen, 
4. besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur med mera vid upprättande av 

länsplaner för regional infrastruktur, 
5. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet, 
6. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen. 

Regionförbundet ska vidare 
7. ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för 

regionen. 
8. ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av, och investeringar i, infrastruktur 

av betydelse för regionen, 
9. verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas 

till regionens behov; 
10. ansvara för regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser och samordna dessa insatser med 

punkt 3 
11. ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information 

inom förbundets uppgiftsområde, 
12. ansvara för regional turismverksamhet, 
13. ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor 

och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde, 
14. utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde, 
15. verka för att organisationer i Kalmar län som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter 

samordnar sina verksamheter, 
16. ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer 

att tillföra förbundet, 
17. utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner. För detta ändamål skall inrättas 

en primärkommunal nämnd enligt § 8 nedan, 
18. svara för den övergripande trafikpolitiken i länet. 
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Det politiska arbetet  

Styrelse  
Styrelsen är regionförbundets högsta beslutande organ. Den består av 33 ledamöter och lika många 
ersättare. Av dessa är 22 utsedda av kommunerna och 11 av landstinget. Under första halvåret 2018 har 
regionförbundets styrelse sammanträtt vid fyra tillfällen. Ordförande i styrelsen är Ulf Nilsson (S). Vice 
ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M).  

Arbetsutskott  
Regionförbundets arbetsutskott består av sex ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet bereder ärenden 
till styrelsens sammanträden. Utskottet sammanträdde vid fem tillfällen under första halvåret 2018. 
Ordförande i arbetsutskottet är Ulf Nilsson (S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald 
Hjalmarsson (M).  

Primärkommunala nämnden  
Primärkommunala nämnden (PKN) består av 15 ledamöter och lika många ersättare och är ett organ för 
primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Under våren har fyra sammanträden med PKN 
genomförts. Ordförande i nämnden är Tomas Kronståhl (S), Västervik, och vice ordförande är Henrik 
Yngvesson (M), Mörbylånga. 
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Hållbarhet och kommunikationer 
Handlägger ansökningar om regionala utvecklingsmedel samt driver och stödjer samverkan 
inom bland annat eHälsa, informationssäkerhet och miljötillsyn. Områdesgruppen utför 
nationella uppdrag inom bredbandssamordning och infrastrukturplanering samt genomför 
utbildnings- och informationsinsatser kring slutförvaret. Vi samordnar arbetet inom olika nätverk, 
bland annat Klimatsamverkan Kalmar län, nationella kommunala nätverket för 
informationssäkerhet samt vattenarbetsgruppen inom Euroregion Baltic. Arbets- och 
projektgrupper vi medverkar i är bl.a. sydsvenska samarbetet för infrastrukturfrågor, E22 AB 
samt stambanan.com. 
 

MÅL 1 Bidra till regional samhällsplanering som skapar förutsättningar för ett gott 
vardagsliv samt fler och växande företag i hela regionen  

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomföra projektet 
Strukturbilder Kalmar län för att 
ge regionalt perspektiv på 
samhällsplaneringen och 
underlag för en gemensam 
målbild för länets rumsliga 
utveckling. Projektet genomförs i 
samverkan med kommuner och 
länsstyrelsen. 

En rapport om geografiska 
samband av betydelse för länets 
regionala utveckling har tagits 
fram.  
Minst 25 geografiska 
strukturbilder har tagits fram.   

Projektet genomförs enligt plan. 
Studiebesök har genomförts på 
Region Blekinge och Östergötland. 
Fem kommunbesök har hittills 
genomförts, resterande sker under 
hösten. Strukturbilderna är under 
framtagande och en workshop och ett 
dialogmöte för länets kommuner m.fl. 
arrangeras till hösten. Rapportens 
sammanställning pågår. 

Ta fram förslag till regional 
transportplan med inriktningen att 
minska antalet 
arbetsmarknadsregioner till två, 
stärka länets utveckling och 
skapa en funktionell region. 
 
Ta fram förslag till 
handlingsprogram för mobilitet, 
infrastruktur och transporter.  
 
Påbörja arbete med utveckling av 
bytespunkter längs E22 
tillsammans med berörda 
kommuner, KLT och Trafikverket 
samt utredning av cykelled längs 
ostkusten.  

En regional transportplan har 
tagits fram.  
Ett handlingsprogram för 
mobilitet, infrastruktur och 
transporter framtaget. 
 

Den regionala transportplanen är 
fastställd.   
 
Ett förslag till handlingsprogram för 
transportinfrastrukturen ska lämnas 
på samråd under hösten 2018 och 
antas i början på 2019. 
 
En förstudie för konceptlösning av 
BRT-stationer (för så kallade 
”superbussar” längs E22 har startats 
och pågår under hösten 2018. Målet 
är att hitta gemensamma målbilder, 
sätta gemensamma tidplaner för 
framtida behov och investeringar samt 
titta på gemensamma ansökningar till 
Stadsmiljöavtal. 
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MÅL 2 Samordna arbetet inom Miljösamverkan Sydost, för att uppnå miljömålen och 
genomföra tillsynen på ett likvärdigt och effektivt sätt  

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomföra projekten: 

Riktlinjer för dagvattenutsläpp 

Sätt P för fosforn 

IED Industridirektivet 

Samsyn inom livsmedelstillsynen 

Genomföra temadagar: 

Små och stora 
förbränningsanläggningar 

Miljöåtgärder i lantbruket 

Nedskräpning- enskilda tomter 
samt  

Minst tre temadagar knutna till 
miljöprojekten. 

Fyra projekt och sex temadagar 
har genomförts. 

Samtliga 15 parter inom 
Miljösamverkan Sydost har 
deltagit i något av projekten.  

Minst 80 % av parterna har 
deltagit inom varje projekt. 

Samtliga projekt pågår enligt planen, 
men parternas deltagande i projekten 
kan först mätas under hösten. 

En temadag om nedskräpning har 
genomförts. Övriga temadagar 
genomförs under hösten. 

 

MÅL 3 
Bidra till att nå eller bibehålla god volym och kvalitet i grundvatten, ytvatten 
och hav och med särskilt fokus på dricksvattenförsörjning, minskad 
övergödning och farliga ämnen 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Utveckla och genomföra projekt 
med vattentema, bland annat: 

WaterNets RU, ett 
samarbetsprojekt 2017 – 2018 
mellan Kaliningrad och Kalmar 
län.  

Förstudie Vattenfördröjande 
åtgärder i landskapet med 
ambitionen att påbörja under 
2018.  

Genomföra två projekt inom 
ramen för Miljösamverkan 
Sydost, se ovan. 

Fem projekt med vattentema har 
utvecklats eller genomförts. 

WaterNets Ru pågår enligt plan, en 
slutkonferens genomförs i Kaliningrad 
hösten 2018.  

Förstudien ”Vattenfördröjande 
åtgärder i landskapet” har färdigställts. 
Diskussioner om fortsatt arbete pågår.  

En projektansökan, WaterPLUS, med 
inriktning mot effektiv 
vattenanvändning i 
livsmedelsindustrin, har lämnats in till 
Interreg Europe.  

Tre kommunala projekt med 
vattentema kommer att påbörjas 
under hösten.   

Miljösamverkan Sydost: se ovan.  

 

 

 



  
Regionförbundet i Kalmar län   Delårsrapport 2018 
  

8 

MÅL 4 Bidra till att Kalmar län år 2030 är en fossilbränslefri region, effektivare 
energianvändning och ett växande näringsliv 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta fram ett förslag till reviderat 
handlingsprogram för 
Fossilbränslefri region 2030. 

Genomföra 2018 års 
handlingsplan för fossilbränslefri 
region. 

Ett reviderat handlingsprogram 
har antagits.   

100 % av aktiviteterna i 2018 års 
handlingsplan är slutförda.  

17 organisationer har deltagit i 
Klimatsamverkan Kalmar län. 

Regionförbundet samordnar, 
tillsammans med länsstyrelsen, arbetet 
inom Klimatsamverkan Kalmar län.    

Ett förslag till reviderat 
handlingsprogram för Fossilbränslefri 
region presenterades för 
regionförbundets och landstingets 
styrelser i juni.  

Det reviderade handlingsprogrammet 
var tänkt att vara klart redan under 
våren 2018. Klimatkommissionen valde, 
i väntan på detta, att inte ta fram någon 
handlingsplan för år 2018.  

Kansliet har under första halvåret bl.a. 

• presenterat Energibalans 
Kalmar län 2016 

• presenterat en systemstudie 
för biogas i Kalmar län 

• ansökt om medel för en 
förstudie om hållbara resor i 
besöksnäringen 

• tagit fram en färdplan för 
Kalmar län som nationell arena 
för flytande biogas.  

16 organisationer har deltagit i 
Klimatsamverkan Kalmar län.  
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MÅL 5 
Bidra till att fler människor ska välja mat från Kalmar län och att 
livsmedelsbranschen ska öka sin konkurrenskraft, produktivitet och 
innovationsförmåga. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta fram en handlingsplan för 
regionförbundets arbete med 
kompetensförsörjning inom 
livsmedelsbranschen. 

En handlingsplan har tagits 
fram. 

 

Kompetensbehoven inom länets 
livsmedelsbransch har kartlagts och 
presenteras i en rapport hösten 2018. 
Därefter påbörjas arbetet med en 
handlingsplan.  

Driva och samordna projektet 
livsmedelsutveckling Sydost. 

Aktiviteter under 2018: 

• Tillväxtlyft livsmedel 
(lönsamhetsoptimering) 

• MatPlus (forskarworkshops) 

• MatLaget (expertteam för 
produktutveckling) 

• Branschträffar och tematiska 
nätverk(kött och baljväxter). 

• Ett antal rapporter för analyser av 
bland annat export och 
digitalisering.  

Minst 80 företagsbesök har 
genomförts. 

Minst 500 företags-kontakter 
har tagits. 

Minst 130 projektaktiviteter har 
genomförts. 

Minst 980 personer har 
deltagits i någon av 
aktiviteterna.  

Livsmedelsutveckling Sydost har: 

• genomfört ca 200 företagsbesök 
• tagit ca 2 000 företagskontakter 
• genomfört 225 aktiviteter för ca 400 

individer (ej unika). 

 
En handlingsplan med tio 
prioriterade åtgärder har tagits 
fram. Åtta av dessa har genomförts 
och ytterligare en har påbörjats.  

Följande aktiviteter har genomförts: 

- Tillväxtlyft Livsmedel 
- Branschträffar och tematiska 

nätverk; kött 

Följande aktiviteter har påbörjats: 

- MatPlus 
- MatLaget 
- Branschträffar och tematiska 

nätverk; baljväxter 
- Fördjupningar inom områdena 

export, digitalisering, 
forskningsbehov och 
internationalisering 

Samordna genomförandet av 
länets livsmedelsstrategi. 
I detta ingår bland annat att under 
år 2018 ta fram indikatorer för 
uppföljning, att genomföra ett 
regionalt rådslag samt att 
uppdatera strategins prioriterade 
åtgärder. 

Ett uppdaterat 
handlingsprogram är framtaget 

Arbetet med att uppdatera 
handlingsprogrammet är något försenat, 
men har inletts.  
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MÅL 6 Samordna genomförandet av den regionala digitala agendan som syftar till att 
länet ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta fram förslag till reviderad 
version av länets regionala 
digitala agenda. 

 

 

En regional bredbandsstrategi 
har tagits fram. 

 

 

 

En reviderad version av regional digital 
agenda samt en ny regional 
bredbandsstrategi är ute på remiss hos 
kommuner och andra intressenter. De 
slutliga versionerna förväntas beslutas 
av regionfullmäktige under december 
2018/januari 2019.  

Arbetet med att identifiera relevanta 
nätverk kopplade till digitalisering och 
bredband har genomförts under våren. 
Regionförbundet har anslutit sig till 
följande: 

- Regionala nätverket för digitalisering 
– SKL 
 

- Digitri - Kluster av it-företag i Kalmar, 
Kronoberg och Blekinge län 
 

- RegLab - Lärprojekt runt digital 
verksamhetsutveckling 
 

- Arkitektur för digital utveckling för 
landsting, regioner och kommuner - 
Ineras IT-arkitekturråd 

Identifiera relevanta nätverk för 
utveckling kring smarta samhällen 
på nationell och internationell nivå 
och föreslå regionförbundets 
engagemang/ medverkan. 

Antal deltagande aktörer 
i länsgrupp för bredband har 
ökat jämfört med 2017. 

Sedan tidigare är regionförbundet 
medlemmar i nätverken Läns-IT-rådet i 
Kalmar län och KommITS.  
Deltagandet i länsmöte bredband är 
oförändrat jämfört med 2017. 
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Befolkning och välfärd 
Samordnar arbetet inom Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och 
angränsande område hälso- och sjukvård. Samordnar även utvecklingsarbetet inom 
socialtjänsterna i länets kommuner samt kommunernas arbetsmarknadsnätverk. Driver och 
stödjer samverkan inom samhällsorientering för nyanlända vuxna, unga och anhöriginvandrare 
på modersmål samt kring ungas uppväxt. Områdesgruppen är representerad i SKL:s nationella 
referensgrupp för arbetsmarknad och integration. 

 

MÅL 1 Bidra till en jämlik och jämställd region med fokus på vård och omsorg, 
nyanlända och ungdomar 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Samordna 
kommunstrategiska 
överläggningar med fokus 
på kommungemensamma 
utmaningar, behov och 
möjlig samverkan i länet. 

Minst fyra strategiska 
överläggningar har genomförts. 

Två kommunstrategiska överläggningar 
hölls under våren och ytterligare möten 
är inplanerade under hösten i samband 
med PKN. 

Redovisa och sprida 
resultatet av CaSYPoT-
enkäten inom ramen för 
Unga i samverkan 2017-
2019. 

Regionförbundet har deltagit i minst 
två internationella konferenser för 
att presentera resultatet från 
CaSYPoT. 

Regionförbundet deltog i en ”kick-off” för 
SB YCGN-projektet under februari, samt 
i ett partnermöte avseende CaSYPoT-Ru 
i maj där resultatet från CaSYPoT 
presenterades. 

Deltagande planeras att ske i två så 
kallade spridningsevenemang under 
hösten. 

Samordna genomförandet 
av ungdomsenkäten Lupp i 
kommunerna i Kalmar län 
samt Eksjö kommun under 
hösten 2018. 

13 kommuner har genomfört Lupp-
enkäten. 

LUPP-enkäten kommer att genomföras 
under hösten 2018 av de planerade 
kommunerna.  

Bevaka och sprida 
utvecklingen kring 
Barnkonventionens 
lagstadgande. 

Regionförbundet har närvarat vid 
SKL:s barnrättsnätverksträffar. 

Regionförbundet var inte representerade 
vid vårens nätverksträff. Däremot har vi 
kontakt med Barnombudsmannen och 
kommer att medverka på deras regionala 
träff i Kalmar län kring barnkonventionen 
som arrangeras i samarbete med 
Vimmerby kommun. Vidare har kontakt 
etablerats med landstinget och 
länsstyrelsen i frågan för att kunna göra 
gemensamma insatser kring 
barnkonventionens lagstadgande. 
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Informera om och sprida 
den nya regionala 
utvecklingsstrategins 
strategi ”God miljö för barn 
och unga” i 
verksamheterna. 

Lupp-nätverket och andra nätverk 
som jobbar med unga har fått 
kunskap om den nya regionala 
utvecklingsstrategin. 

Lupp-nätverket har fått löpande 
information om den regionala 
utvecklingsstrategin såväl under 
framtagandet som efter dess 
godkännande. 

 

  

MÅL 2 Bidra till hög integration och etablering av nyanlända  

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Driva projektet Vi blir fler- 
IKO, delta i 
Integrationsrådets arbete 
samt beakta och initiera 
olika initiativ för att höja 
kunskapsnivån och bidra 
till samverkan. 

Offentliga och ideella aktörer som 
möter nyanlända har fått ökad 
kunskap om integration och 
samverkan har ökat. 

Projektet är halvvägs i 
genomförandefasen och håller tidsplan 
och budget samt ligger över målet med 
genomförande av aktiviteter. Mer än 40 
aktiviteter har genomförts med ca 1300 
deltagare totalt, varav tre 
samverkansprojekt. Ett är pågående 
(tjänsteutveckling om temat heder). 
Projektet fokuserar nu på implementering. 

Erbjuda nyanlända vuxna, 
unga och 
anhöriginvandrare 
samhällsorientering på 
modersmål via 
regionförbundet. 

Samtliga nyanlända inom ramen för 
samverkan har erbjudits SO inom 
ett år. 

Första halvåret 2018 har 
samhällsorienteringen på modersmål för 
vuxna haft 17 grupper inom arabiska, 
tigrinja, kurmanji, dari, somaliska och 
swahili. 215 personer har deltagit från 
kommunerna Borgholm, Emmaboda, 
Kalmar, Mönsterås och Oskarshamn.  

Inom samhällsorientering på modersmål 
för unga har endast två grupper varit 
igång under sommaren med totalt 27 
deltagare med undervisning på arabiska. 
De aktuella kommunerna var 
Oskarshamn och Kalmar. 

Samordna arbetet med att 
ta fram ett avtal kring 
hälsokommunikation i 
länet. 

Beslut har tagits om avtal om 
samverkan mellan kommuner och 
landsting kring en utökning av 
hälsokommunikation. 

Arbetet med att anställa personer och 
testa konceptet är igång. Landstinget är 
ansvarigt för projektet. 

Stödja och delta i det 
nationella projektet MILSA 
för utbildning av samhälls-
kommunikatörer och 
hälsokommunikatörer.  

Fyra erfarenhets- och 
utbildningsträffar för samhälls- och 
hälsokommunikatörerna har 
genomförts. 

Regionförbundet har två deltagande 
samhällskommunikatörer som deltar i 
MILSAs utbildning. Två utbildningsträffar 
har genomförts i Växjö där våra 
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kommunikatörer deltagit. Utbildningen 
fortsätter under 2019. 

Genom projektet 
Samverkan leder till arbete 
stödja ett antal lokala 
verkstäder, mikroprojekt 
och mobila team att starta 
som aktiviteter i länet. 

Fler aktörer har samverkat kring 
vägar in på arbetsmarknaden för 
nyanlända och unga. 

Projektet Samverkan leder till arbete är 
nu i gång och kommunerna har anställt 
verkstadsledare. Planer för kommande 
aktiviteter är skrivna och fortlöper enligt 
plan. 

 

MÅL 3 Bidra till samverkan och sammanhållen vård, stöd, omsorg och välfärd i Kalmar 
län 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Samordna 
utvecklingsarbetet inom 
socialtjänst och 
angränsande hälso- och 
sjukvård 

Ett ramavtal mellan kommunerna 
och landstinget för 
ungdomsmottagningar i Kalmar län 
har beslutats om och 
genomförandet har påbörjats. 

En projektledare håller på att anställas 
som ska färdigställa det ramavtalsförslag 
som framtagits efter önskemål från 
Länsgemensam ledning för socialtjänsten 
och angränsande hälso- och sjukvård. 

Bygga upp en 
kommungemensam 
kompetensutvecklingsplan 
och samordna 
utbildningstillfällena. 

Samtliga kommuner har deltagit i 
gemensam 
kompetensutvecklingsplan för 
socialtjänsten inom Kompass, 
Kommunal Praktisk Samverkan 
Socialtjänst. 

Vårens planerade introduktionsutbildning, 
som är en del av den gemensamma 
kompetensutvecklingsplanen, blev inställd 
på grund av försenad tillsättning av ny 
utvecklingssamordnare. Planering pågår 
för genomförande våren 2019. 
Utbildningar genomförs under hösten. 
Samtliga kommuner är delaktiga 
beträffande 
Kompetensutvecklingsplanens innehåll. 

Genom samordning verka 
för att brukares, patienters 
och närståendes 
erfarenheter och 
kunskaper tas tillvara i 
utvecklingen av 
socialtjänst och 
angränsande hälso- och 
sjukvård. 

Fler av brukares, patienters och 
närståendes upplevelser har tagits 
tillvara i utvecklingen av socialtjänst 
och angränsande hälso- och 
sjukvård. 

Under första halvåret 2018 har 
förfrågningar om medverkan inneburit att 
14 aktiviteter genomförts där 17 brukare, 
patienter eller närstående involverats. Det 
finns nu medverkande i alla samordnande 
grupper förutom barn och unga. För att 
bättre nå barn och unga har en 
arbetsgrupp bildats som påbörjar sitt 
arbete under hösten 2018. Nyhetsbrev 
har skickats ut till alla medlemmar i 
Intressebanken. 
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Samordna arbetet med att 
Kalmar län arbetar mot 
ambitionen i ny lag om 
samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och 
sjukvård. 

Kommungemensamma 
styrdokument har tagits fram.  
 
Samtliga kommuner och landstinget 
har erbjudits utbildning i den nya 
lagstiftningen. 
 
Uppföljning av indikatorer på 
kommunnivå i enlighet med 
beslutad överenskommelse. 
 
Uppföljning för landsting och 
kommuner i maj och november 
gällande avvikelser i enlighet med 
beslutad överenskommelse.  

Ett länsgemensamt styrdokument 
(överenskommelse) med tillhörande 
praktiska anvisningar har tagits fram. 

Utbildning har genomförts på de tre 
sjukhusen samt i varje kommun. 

Uppföljning görs regelbundet. 

Genomgång av avvikelser görs 
halvårsvis. 

Bidra till att öka kunskapen 
och användningen av 
Samordnad Individuell 
Plan (SIP). 

Samtliga kommuner och landstinget 
har erbjudits utbildning i Samordnad 
Individuell Plan (SIP).  
Uppföljning har genomförts genom 
jämförelser i antal gjorda planer 
samt utifrån ”SIP- kollen”.  

I samband med införandet av nya Cosmic 
LINK 2 i oktober kommer även utbildning 
att ske i SIP. Utbildningsmaterial och film 
finns på regionförbundets hemsida 

Uppföljning och redovisning sker 
halvårsvis. Delrapport har redovisats till 
beredningsgruppen 

Samordna och stödja 
arbetet med en gemensam 
plan för samverkan mellan 
landsting och 
kommunerna som 
inkluderar samtliga 
verksamheter som berör 
barn och unga såsom 
skola, socialtjänst, 
barnpsykiatri, habilitering.  
Bidra till förbättrad 
samverkan mellan barn- 
och ungdomshälsan, BUP 
och socialtjänst. 

En gemensam plan och 
överenskommelse är upprättad som 
inkluderar samtliga verksamheter 
som berör barn och unga såsom 
skola, socialtjänst, barnpsykiatri, 
habilitering. 
Beslut har tagits om en 
överenskommelse om fortsatt 
arbete.  

En överenskommelse har fastställts och 
beslutats mellan Barn och 
ungdomspsykiatrin, Barn och 
ungdomshälsan, Mödra- och 
barnhälsovårdsverksamheten och Kalmar 
läns kommuners socialtjänster. Nytt 
beslut har dock fattats om en ny 
överenskommelse där även skolan ska 
ingå. Ett arbete med den nya 
överenskommelsen samt praktiska 
anvisningar pågår. 

Samordna arbetet med en 
länsgemensam 
handlingsplan inom 
området psykisk hälsa. 

Handlingsplanen inom området 
psykisk hälsa har reviderats och 
uppdaterats.  

Arbetet pågår och ska rapporteras till SKL 
senast den 31 oktober 2018. 

Ta fram en regional GAP-
analys utifrån nya 
nationella riktlinjer för 
schizofreni.  
Implementera nya 
nationella riktlinjer för 
schizofreni. 

En regional GAP-analys utifrån nya 
nationella riktlinjer för schizofreni 
har tagits fram och 
implementeringen har påbörjats. 

Regionala GAP-analyser för kommunerna 
i länet respektive landstinget har tagits 
fram. 

Ett arbete med att ta fram ett vård- och 
insatsprogram för schizofreni pågår inom 
ramen för uppbyggnaden av 
Resurscentrum för psykisk hälsa. 
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Utvecklingsledaren ingår i den regionala 
arbetsgruppen. En konferens, gemensam 
för sydöstra sjukvårdsregionen, kommer 
anordnas i november. Där kommer GAP-
analyser och implementeringsbehov 
presenteras för beslutsfattare. 

Bidra till förbättrade stöd- 
och behandlings-insatser 
av personer 
omhändertagna enligt 
LOB, Lagen om 
omhändertagande av 
berusade personer. 

Arbetet har fortlöpt enligt plan. Enligt beslut i Länsgemensam ledning 
pågår ett arbete utifrån två spår. En 
utbildningsinsats för arrestvakter är 
planerad till hösten och ett arbete pågår 
med att ta fram gemensamma rutiner för 
socialtjänsterna i länet. 

 

MÅL 4 Bidra till samverkan, utveckling och forskning mellan länets socialtjänster genom 
Kompass – Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänst 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Samordna arbetet med att 
formulera gemensam 
målbild för hela 
socialtjänstens område 
2018 och framåt. 

En plan med tydlig målbild för 
socialtjänstens gemensamma 
utvecklingsarbete efter 2018 har 
tagits fram.  
Ett fortsatt samverkansavtal mellan 
länets kommuners socialtjänst har 
upprättats. 

En dialog pågår mellan socialcheferna 
och blivande kommunförbund med 
målsättningen att ett nytt avtal ska vara 
klart i september/oktober. 

 

Följa upp och utvärdera  
nuvarande regional 
samverkans- och 
stödstruktur. 

Beslut har tagits om utvecklad 
samverkan kring 
familjehemsvården. 

En utredning har färdigställts som utkast 
till ett förslag. Det ska upp för beslut på 
en socialchefsträff i oktober. 

Samordna aktiviteterna 
som social- och 
omsorgscheferna i länet 
styr och leder inom 
Kompass. 

Beslut har tagits om utvecklad 
samverkan kring familjerättsarbete. 

En utredning har färdigställts som utkast 
till förslag. Det ska upp för beslut på 
nästkommande socialchefsträff. 

Bidra till att samtliga 
kommuner tar aktiv del i 
Kompass olika 
utvecklingsspår. 

Samtliga kommuner har deltagit i 
utvecklingsspåren inom Kompass. 

Ett avtal med CAN, Centralförbundet för 
alkohol och narkotikaupplysning, är klart 
när det gäller genomförande av ny 
skolundersökning av alkohol- och 
drogvanor 2019. Tio av länets kommuner 
deltar. En planerad slutkonferens i april 
blev inställd på grund av för få deltagare. 
Länets kommuner deltar aktivt genom 
olika nätverk. 
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Näringsliv och kompetens 
Områdesgruppen driver utvecklingsfrågor inom till exempel kompetensförsörjning, näringsliv, 
innovation, internationalisering eller utveckling av besöksnäringen. Fördelar regionala 
utvecklingsmedel till företag i form av företagsstöd eller till organisationer, kommuner eller andra 
aktörer i form av projektmedel. Vi ansvar också för regional samverkan inom lärande, utbildning 
och kompetensförsörjning. Näringslivschefer, turistchefer, företagsfrämjande aktörer, 
yrkeshögskoleanordnare och skolchefer är några exempel på nätverk som vi samverkar genom. 
 

MÅL 1 Bidra till ökad digitalisering. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Inventera och kvalitetssäkra 
aktörernas arbete med 
tillgänglighet för att kunna 
bygga en digital 
tillgänglighetsguide för 
besöksnäringen.  

200 aktörer inom 
besöksnäringen har deltagit i 
projektet. 

Under hösten kommer aktörerna att påbörja 
inventering och kvalitetssäkringen. 

Marknadsföra och sprida 
information om 
digitaliseringschecken via 
tillgängliga kanaler och 
nätverk. Visa exempel på 
företag som nyttjat stödet 
via artiklar i press och på 
webb. 

Antal inkomna och beviljade 
digitaliseringscheckar har ökat 
med 10 procent jämfört med 
2017. (Mätning vid årsskiftet av 
antal beslut inklusive avslag) 

Första halvåret har antalet inkomna och 
beviljade checkar ökat med 21 % sedan 
föregående år.  
Under perioden har 31 (24)checkar beviljats 
av 31 (26)ansökningar. Till detta kan läggas 
Affärsutvecklingscheck/digitalisering (ej 1:1-
anslag) där 3 (4) checkar beviljats. (siffra i 
parentesen avser 2017)   
Totalt har antal beviljade checkar ökat från 
28 till 34, d.v.s. med 21 %. 

 

MÅL 2 Bidra till att säkra den framtida kompetensförsörjningen. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Förankra och påbörja 
genom-förandet av insatser i 
beslutat handlingsprogram 
för Kom-petensförsörjning 
Kalmar län. 

Handlingsprogram inkl. plan för 
uppföljning har tagits fram och 
beslutats.  

Arbetet pågår och beslut tas, efter remiss, av 
Region Kalmar län under våren 2019. 
 

Genomföra projektet 
Motivation leder till fram-
gång enligt beslutad plan. 

Andelen behöriga till gymnasiet 
och till vidare utbildning har ökat 
jämfört med 2017. 

Mätning görs vid årsskiftet 
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Närvaron för målgruppen har 
ökat jämfört med 2017. 

Mätning görs vid årsskiftet 

Arrangera möten med det 
regionala nätverket för 
yrkeshögskoleutbildning för 
ökad kunskap, 
erfarenhetsutbyte och bättre 
utfall för länet utifrån 
inlämnade ansökningar. 

Antalet beviljade 
yrkeshögskoleplatser per  
10 000 invånare till länet har 
ökat jämfört med våren 2017. 

Antalet beviljade platser per 10 000 invånare 
har ökat under 2018 till 75 (72) platser för 
Kalmar län. 

 

MÅL 3  Bättre nyttjande av företagsstöd som verktyg för förnyelse av näringslivet. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Koppla beviljade 
företagsstöd tätare till de 
innovations-miljöer och 
branschsatsningar som 
initierats i länet och i 
samarbete med närliggande 
län.  

Antal ansökningar om 
konsultcheckar till branscher 
med särskild prioritet, till 
exempel besöksnäring, 
livsmedel med flera har ökat.   
 

För närvarande pågår ett arbete med att 
definiera prioriterade branscher i termer av 
SNI-koder. Detta kommer att göra det möjligt 
att följa upp dessa branscher i 
handläggarsystemet. 

Identifiera och hitta nya 
kanaler för att nå ut till andra 
grupper för ökad kännedom 
om regionförbundets 
företagsstöd hos 
underrepresenterade 
grupper såsom unga, 
kvinnor och personer med 
utländsk bakgrund. Sprida 
information via sociala 
medier. 

Genomförd satsning på sociala 
medier har följts upp efter 
avslutad kampanj. 

Under oktober 2017-mars 2018 gjordes en 
marknadsföringsinsats via Facebook och 
Twitter för att öka kännedomen om 
regionförbundets stöd bland 
underrepresenterade grupper. Kampanjen 
resulterade i få relevanta förfrågningar har 
kommit från kundgrupperna. Totalt har 29 
svar inkommit vilket lett till 7 bokade besök. 
Sammantaget har 4 ansökningar inkommit 
som går att hänföra till kampanjen. 
 
Trots det statistiskt begränsade gensvaret 
går det att skönja en förhållandevis stor 
andel kvinnor (jämfört med den löpande 
verksamheten). Endast två av dessa ledde 
dock till en ansökan. 
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MÅL 4  Bidra till ökad internationalisering. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta ansvar för arbetet inom 
området Bioekonomi och 
utveckla modell för det 
fortsatta arbetet. Delta i 
kommunikationsplattform för 
bioekonomisk utveckling för 
svenska regioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbättra samarbete med 
Enterprise Europe network 
(EEN), Business Sweden 
med flera. 

En modell har tagits fram för 
tydligare ansvarsfördelning 
mellan regionerna inom 
samarbetet för Brysselkontoret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet ansökningar om 
företagsstöd för 
internationalisering har ökat 
jämfört med 2016/2017.  

Området Bioekonomi omfattar flera olika 
delområden där regionerna samarbetar 
sedan tidigare. Arbetet bygger på ex Skogs- 
och trästrategierna, Livsmedelsstrategin och 
inom bioenergi. Modellen som tas fram bör 
därför anpassas så att alla regioner i 
Brysselsamarbete nås på rätt sätt. Arbetet 
fortsätter utvecklas under 2018. 

Det processorienterade arbetet tillsammans 
med Brysselkontoret har öppnat nya vägar in 
i europeiska nätverk. Detta ökar 
möjligheterna för att ta del av information om 
nya EU-lagförslag. Det ökar också 
möjligheter för samordning av yttranden på 
regional nivå. 

Regionförbundet deltar också aktivt 
tillsammans med övriga regioner i landet i 
uppbyggnaden av en ny 
kommunikationsplattform för bioekonomisk 
utveckling. Under hösten fortsätter vi att 
aktivt delta i nätverket för att kunna påverka 
innehåll och form. 

Under första halvåret har 13 (10) checkar 
beviljats av 13 (10) ansökningar. (Siffran i 
parentesen avser 2017) 

Till detta kan läggas 
Affärsutvecklingscheckar/ 
internationalisering (ej 1:1-anslag) där 0 (6) 
checkar beviljats. 

Totalt har antal beviljade checkar minskat 
från 16 till 13. Antalet ”egna” checkar har 
dock ökat från 10 till 13. 

 
Under hösten har länets nya exportcentra 
invigts vilket förhoppningsvis resulterar i ett 
större intresse för exportfrågor och 
internationalisering. 

Arbeta aktivt med 
Euroregion Baltic (ERB) 
genom att delta i 
sekretariats- och 
styrelsemöten, medverka 
som partner samt leda 

Regionförbundet har medverkat 
som partner i minst fem projekt 
med koppling till ERB. 

Regionförbundet har deltagit i ERB:s 
sekretariats- och styrelsemöten under första 
halvåret 2018 och genom Akko Karlsson 
som ordförande lett arbetet i organisationen 
fram till den 15 februari 2018. 
Regionförbundet har också lett arbetet i 
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arbetet i ERB Water Core 
Groupe. 

ERB:s Water Core Group under första 
halvåret 2018. Regionförbundet är 
projektledare för projekten CaSYPoT, 
CaSYPoT-Ru och Waternets-Ru samt 
partner i projektet Umbrella och associerad 
partner i projektet DUNC. Samtliga med 
koppling till ERB.  

Inom arbetet med besöksnäringen har 
regionförbundet inlett kontakter med 
projektet Baltic Tourism Center. 

Skapa kontakter med 
nätverk på europeisk nivå 
inom ramen för projektet 
Växande besöksnäring. 

Regionförbundet har deltagit i 
aktiviteter hos identifierade 
europeiska nätverk. 

En första kontakt har tagits av 
Brysselkontoret för att hitta rätt nätverk på 
europeisk nivå för utveckling av 
besöksnäringen  
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Lärande och biblioteksstöd 
Kompetensutvecklar länets skolledare, lärare och elever inom digitala verktyg och annan media. 
Kurser, omvärldsbevakning samt digital mediekatalog är verktyg i detta. Vi initierar, leder och 
samordnar också länets gemensamma utvecklingsarbeten inom biblioteks-området. Viktiga 
nätverk är bl.a. nätverken Splitvision, IT-pedagogerna i Kalmar län, bibliotekscheferna, barn och 
unga samt skolbibliotekarienätverket. Viktiga samarbets-partners är bl.a. Linnéuniversitetet, 
Reaktor sydost, UR, regionbibliotek i angränsande län, Sveriges kommuner och landsting samt 
Kungliga biblioteket. 
 

 

MÅL 1 
Stödja länets skolledare i deras uppdrag att utveckla Kalmar läns skolor avseende 
digitalisering. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga rektorers 
stödbehov i 
självskattningsverktyget 
LIKA och 
uppföljningssamtal. 

Minst 100 kartlagda skolor i länet 
med verktyget LIKA från SKL har 
inrapporterats till AV-Media. 

72 LIKA-värderingar har skickats in från 
länets rektorer.  

Erbjuda relevant 
omvärldsbevakning. 

Frågor om kunskap för 
skolledare har lyfts fram vid 
minst fyra tillfällen genom 
nyhetsbrev. 

Ett första nyhetsbrev, om teknikval i skolan 
har gått ut i till de i nuläget 49 skolledare 
som anmält sitt intresse för att få nyhetsbrev. 

Erbjuda kompetenstödjande 
insatser som kurser, samtal, 
föreläsningar och 
nyhetsbrev. 

AV-Media har genomfört riktade 
insatser mot skolledare under 
året. 

Information om GDPR har lämnats till 
skolledare. Det har också lämnats 
information och delredovisning av LIKA-
värderingar till förvaltningschefer.  
 
En del Facebookinlägg har riktats till 
personer i skolledande position. 
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MÅL 2 Ett tätare samarbete med kommunernas IKT-pedagoger som jobbar i skolor och 
förskolor. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga kompetensen 
bland länets IKT-pedagoger. 

Nätverket har kartlagt sina 
kunskaper vid minst ett tillfälle. 

Planeras att genomföras i höst 

Utifrån kartläggningen ska 
AV-Media ta fram en 
kompetensutvecklingsplan 
för IKT-pedagognätverket. 

En kompetensutvecklingsplan 
för nätverket är framtagen. 

Planeras att påbörjas i höst 

Under 2018 planeras 4 
nätverksträffar samt en resa 
till BETT (mässa för IKT och 
digital pedagogik) som 
samordnas av AV-Media. 

Fyra nätverksträffar samt resa till 
den brittiska IKT-mässan BETT 
är genomförd. 
 

Ett nätverksmöte för IKT-pedagoger har 
genomförts med tema Gapminder. 
Ett möte med Split-vision har genomförts. 
Splitvision är ett länsnätverk för 
utvecklingsledare och IT-samordnare inom 
utbildningsområdet. 
En resa till BETT-mässan i London har 
genomförts med 25 deltagare. Ett 
uppföljningsmöte har genomförts efter 
BETT-resan. 
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MÅL 3 AV-Medias tjänster ska vara mer kända bland skolledare, pedagoger och elever. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

AV-Media ska erbjuda 
introduktionsmöten om sitt 
utbud för nyanställda i länets 
12 kommuner. 

Minst ett introduktionsmöte har 
genomförts i varje kommun. 

Ett introduktionsmöte är genomfört. Flera är 
planerade under hösten 2018. 
 

AV-Media ska medverka på 
pedagogiska konferenser 
och mässor i länet. 

AV-Media har synts på större 
mötesplatser för verksamma 
inom skola och förskola vid 
minst 4 tillfällen. 

AV-Media har genomfört föreläsning och 
workshop på Skoldatateksdagarna Södra 
regionen för 72 pedagoger. 

Genomföra riktade 
kampanjer via våra kanaler 
till olika målgrupper.  

Antalet följare till AV-Medias 
sociala medier har ökat från 400 
till 700.           
 
AV-Medias nya testrum har haft 
300 besökare. 
Antal delade planeringar i Plus 
har passerat 300. 

AV-media har vid halvårsskiftet 564 följare 
på Facebook och Instagram. 
5393 personal i skolorna följer AV-medias 
nyhetsbrev. 
 
Testrummet har från mars månad haft 52 
besökare fördelade på 10 tillfällen. I 
testrummet har besökare kunnat testa och få 
stöd i hur de digitala lärverktyg som AV-
Media lånar ut kan användas.  
 
Plus har 223 delade lektionsplaneringar som 
beskriver hur man kan arbeta med t.ex. 
mediekatalogens filmer utifrån läroplanernas 
intentioner. 

Arbeta för att fortsätta med 
befintliga samarbeten med 
Linnéuniversitetet avseende 
VFU (Verksamhetsförlagd 
utbildning). 
 
 
 

Minst 4 aktiviteter kring VFU har 
genomförts av AV-Media. 

Hittills har det genomförts 4 aktiviteter för 
totalt 94 studenter vid Linnéuniversitetet som 
ska ut på verksamhetsförlagd utbildning i 
skolor och förskolor. Det har varit 57 
förkollärarstudenter som testat på iPad och 
interaktiv skärm som pedagogiskt verktyg. 
37 fritidslärare och studenter ha fått pröva på 
att jobba med digitalt berättande och 
kommunikation. 

Förbättra tillgänghetsgraden 
och användandet av AV-
Medias webbplats samt göra 
eventuella anpassningar 
utifrån den nya 
dataskyddsförordningen. 

AV-Medias webbplats har 
förbättrade mätvärden avseende 
tillgänglighet (enligt W3C-
standard) jämfört med mätning 
2017. 

Mätning ej genomförd ännu. Gör större 
översyn över webblösning för 
kommunförbundet. Däremot har det skett en 
översyn och vissa anpassningar utifrån 
GDPR. 

 



  
Regionförbundet i Kalmar län   Delårsrapport 2018 
  

23 

MÅL 4 Höjd kompetens hos länets biblioteksanställda för att bättre anpassa  
bibliotekens digitala erbjudande till medborgarna. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga 
kompetensbehovet hos 
länets folkbibliotek. 

Utifrån kartläggningen 
erbjuda kompetensinsatser 
för anställda vid länets 
folkbibliotek. 

Minst 3 kompetenshöjande 
insatser som kurser eller 
föreläsningar har genomförts. 

Följande insatser genomfördes: 

• 2 utbildnings-tillfällen om GDPR på 
bibliotek.  

• 1 utbildnings-tillfälle om ”Talboken 
kommer” med Myndigheten för 
tillgängliga medier 

• 1 seminariedag om bibliotek och 
fritidsgårdar i samverkan 

• 1 Workshop om stärkta bibliotek 
och hjälp med projektansökningar. 

 

MÅL 5 Regionbiblioteket ska belysa och stödja biblioteken i deras roll som arena för 
demokrati och fri information. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Erbjuda kompetensinsatser 
för bibliotekschefer vid 
länets folkbibliotek. 

Erbjuda en konferens om 
demokrati och bibliotek för 
regionens politiker. 

1-3 möten och minst 1 
utbildningsinsats har genomförts 
för chefer vid länets folkbibliotek. 

En konferens om demokrati och 
bibliotek har genomförts för 
regionens politiker. 

Under första halvåret har det genomförts 3 
chefsmöten och 2 fortbildningsdagar inom 
området ledarskap. Fortbildningsdagarna 
genomfördes tillsammans med 
Blekinge/Kronoberg. 
Den 8 maj genomfördes en nationell 
konferens ”Historisk satsning på biblioteken” 
i Kalmar. 80 personer deltog och 780 
personer följde webbsändningen. Bland 
annat presenterades utkastet för den 
nationella biblioteksstrategin. 

 

 

MÅL 6 Undersöka förutsättningar för att utveckla en modell kring skolbiblioteksfunktion 
för små skolenheter. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 
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Med utgångspunkt i regional 
skolbiblioteks-strategi 
genomföra en förstudie inför 
projekt som syftar till att 
främja mindre skolors 
skolbibliotek. 

En förstudie är genomförd. 
Ett förslag på projekt är 
framtaget. 

Efter samtal med landstinget utgår mål 6. 

 

MÅL 7 Förbättrad biblioteksservice med fokus på litteraturupplevelser på landsbygden. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomföra kartläggning om 
behovet av förbättrad 
biblioteksservice med fokus 
på litteraturupplevelser på 
landsbygden. En 
pilotkommun ska utses och 
en projektplan ska tas fram. 

En färdig kartläggning om 
behovet av biblioteksservice är 
framtagen. 

En pilotkommun är utsedd. 

En projektplan är framtagen. 

Efter samtal med landstinget utgår mål 7. 
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Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
Utgör ett nationellt expertstöd till kommuner, landsting och enskilda avseende 
anhörigstödsfrågor.  Ger kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn 
och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och stora medicinska 
behov. Arbetet handlar bl.a. om att uppmärksamma könsrelaterade skillnader och konsekvenser 
i anhörigstödet, bidra till att underlätta förutsättningen att kombinera rollen som anhörig med 
arbete och god hälsa samt stödja och utveckla hälso- och sjukvården roll och ansvar kring stöd 
till anhöriga. Arbetet är ett regeringsuppdrag. 
 

MÅL 1 Bidra till högre kvalitet och produktivitet inom området stöd till anhöriga. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Stödja och underlätta ett 
utvecklingsarbete och 
implementering av 
anhörigstöd till kommuner, 
landsting och enskilda 
utförare. Utveckling av 
metoder för ett individuellt 
och familjeorienterat 
anhörigstöd ska prioriteras. 

Nka har genomfört: 
• remissvar på statlig 

utredning 
• 20 konsultationer till 

myndigheter, beslutsfattare 
och personal 

• nätverksträffar med fyra 
nätverk med praktiker och 
idéburna organisationer 

Målet är uppnått. Nka har genomfört: 
• två remissvar, Socialstyrelsen och 

Swedish Standard Institute 
• i genomsnitt tre konsultationer 

dagligen genomförs till myndigheter, 
beslutsfattare och personal  

• träffar med två nätverk har genomförts 
och tre genomförs i höst.  

Fungera som en länk mellan 
forskning och praktik samt 
utveckla och förmedla 
metoder och verktyg. 

Nka har 
genomfört/medverkat/påbörjat/ 
avslutat minst: 

• ett EU Horizon 2020 
projekt - anhörigstöd 

• tre EU Erasmus+ projekt - 
anhörigstöd 

• två nationella 
forskningsprogram - 
anhörigstöd 

• ett forskningsprojekt - 
anhörigstöd 

Målet är uppfyllt. Nka driver: 

• EU-projektet Me-We för att utveckla 
insatser till unga anhöriga. 

• Tre Erasmus+ projekt pågår  
• Nka medverkar i ett inter-nationellt 

samt två nationella forskningsprogram 
• Nka medverkar i ESF-projektet 

Motivation leder till framgång. 

Bidra till utveckling av 
metoder och verktyg samt till 
systematisk spridning och 
uppföljning av dessa. 

Nka ska ha 
genomfört/påbörjat/avslutat:  

• stöd till minst tre 
utvecklingsprojekt hos 
kommuner, landsting och 
idéburna organisationer 
och följt upp anhörigstöd 

• utvecklat en app (COAT) 
för att kartläggning av 
behov av behov hos 
anhöriga och planering av 
stöd  

• minst ett blandat lärande 
nätverk om systematisk 

Målet är uppfyllt. 

Nka kommer i samverkan med 
Socialstyrelsen och intresserade 
kommuner leda projektet Koordinator till 
föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning  

Nka ingår i och stödjer Bräcke Diakoni i 
tre Arvsfondsprojekt om stöd till anhöriga. 

Apputvecklingen av COAT pågår i SKL:s 
tjänstedesignprojekt i samverkan med 
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uppföljning och 
kvalitetsutveckling. 

anhöriga och anhörigkonsulenter och en 
specifikation är framtagen. 

ett blandat lärande nätverk med 12 
kommuner startar i september. 

Sammanställa samt 
förmedla forskningsresultat 
och bästa tillgängliga 
kunskap inom området. 

Nka ska ha förekommit i media 
om anhörigfrågor vid minst 10 
tillfällen under året. 

Nka har publicerat minst: 

• två kunskapsöversikter och 
rapporter 

• tre vetenskapliga artiklar 
• två nyhetsmagasin 
• 10 digitala nyhetsbrev 
• 100 inslag på NkA:s egna 

kanaler i sociala medier 
(Facebook, Twitter och 
MyNewsdesk) 

Nka har producerat: 

• en nationell film om 
anhörigfrågan som spritts i 
hela landet 

• en webbutbildning. 

Nka har genomfört: 

• en nationell konferens 
• medverkat vid 10 

konferenser, seminarier 
och workshops  

• en högskolekurs  
• 10 webbinarier.  

Målen är på väg att uppfyllas under året.  

Nka har förekommit i media vid åtta tillfällen. 

Nka har publicerat 

• en kunskapsöversikt och tre rapporter 
är under arbete  

• två artiklar har publicerats i 
vetenskapliga tidskrifter 

• sex digitala nyhetsbrev, ett 
nyhetsmagasin och 120 inslag på 
Nka:s egna kanaler i sociala medier 
(Facebook, Twitter och MyNewsdesk) 

Nka har påbörjat arbetet att: 

producera en film om anhörigfrågan i 
samverkan med Röda korset 

En webbutbildning håller på att planeras 
och kommer att produceras nästa år 
avseende Vuxensyskon som anhöriga. 

Nka har genomfört: 

• en högskolekurs om Barn som 
anhöriga 

• sex webbinarier 
• varit medarrangör av två nationella 

konferenser 

Med medel från Social-departementet har 
Nka påbörjat utvecklingen av en 
verktygslåda avseende Anhöriga och 
fallprevention vilken kommer att bestå av en 
kunskapsöversikt, utbildningsmaterial, 
broschyrer och webbinarier. 

Ge kunskapsstöd direkt till 
föräldrar och anhöriga till 
personer, företrädesvis barn 
och unga, med kombination 
av flera omfattande 
funktionsnedsättningar och 
omfattande medicinska 
behov. 

Nka har för målgruppen: 

• erbjudit konsultation till 
minst 40 föräldrar eller 
anhöriga 

• publicerat minst tio artiklar 
om anhörigskap och 
flerfunktionsnedsättning 

• genomfört minst två 
webbinarier 

• genomfört en nationell 
konferens om Anhöriga 
och 
flerfunktionsnedsättning. 

Målet är uppnått. Nka har för målgruppen: 

erbjudit konsultation till 60 
föräldrar/anhöriga 

publicerat 29 artiklar om anhörigskap och 
fler-funktionsnedsättning på Nka:s 
webbsida 

Genomfört en nationell konferens Livets 
möjligheter, anhöriga och 
flerfunktionsnedsättning, för 320 deltagare 
genomfört ett webbinarium. 
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Stödja och utveckla hälso- 
och sjukvårdens roll och 
ansvar när det gäller stödet 
till anhöriga. 

Nka har 
genomfört/påbörjat/avslutat:  

stöd till minst två 
utvecklingsprojekt som 
involverar hälso- och 
sjukvården. 

Målet är uppnått. Nka ger stöd till: 

• Geriatriska kliniken, sjukhuset i Kalmar 
• Arvfondsansökan planeras 

tillsammans med Landstinget i Kalmar 
län, Kalmar kommun och Bräcke 
Diakoni 

• Region Skåne och utvecklingen av 
närvård. 

 

MÅL 2 
Verksamheten ska genomsyras av ett jämlikhetsperspektiv och uppmärksamma 
könsrelaterade skillnader och konsekvenser inom anhörigstödet. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga situationen 
avseende könsrelaterade 
skillnader och konsekvenser 
inom anhörigstödet. 

En befolkningsstudie som 
kartlägger anhörigomsorgens 
omfattning och konsekvenser 
inklusive könsrelaterade 
skillnader är genomförd. 

Befolkningsstudien har planerats och 
frågeformulär utformats under våren 
tillsammans med forskare fån Lunds 
universitet och Dalarnas högskola.  
Datainsamlingen kommer att genomförs 
under oktober och november av SCB på 
uppdrag av Nka och Linnéuniversitetet. 

Kartlägga det anhörigstöd 
som ges av kommunerna 
avseende omfattning, 
innehåll, könsrelaterade 
skillnader och 
jämlikhetsperspektiv 

En webbenkät till landets 
samtliga kommuner som också 
inkluderar könsrelaterade 
skillnader och ett interkulturellt 
perspektiv har genomförts. 

Planering av webbenkäten pågår. 

Involvera ett 
jämlikhetsperspektiv i 
pågående och planerade 
aktiviteter. 

Ett jämlikhetsperspektiv ingår i 
Nka:s samtliga aktiviteter och 
publikationer. 

Ett urval av aktiviteter och publikationer 
kommer att granskas ur ett 
jämlikhetsperspektiv under hösten. 
 

 

MÅL 3 Särskilt uppmärksamma anhörigstöd i ett interkulturellt perspektiv. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Involvera ett interkulturellt 
perspektiv i pågående och 
planerade aktiviteter. 

En befolkningsstudie som 
kartlägger anhörigomsorgens 
omfattning och konsekvenser 
inklusive ett interkulturellt 
perspektiv är genomförd. 

Ett interkulturellt perspektiv ingår i den 
befolkningsstudie som genomförs i höst.  

En enkätundersökning till landets alla  
anhörigkonsulenter har gjorts avseende hur 
stödet till anhöriga anpassas utifrån ett 
interkulturellt perspektiv. 
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MÅL 4 Särskilt bidra till att underlätta förutsättningarna för att kombinera rollen som 
anhörig med arbetslivsdeltagande och god hälsa. 

Aktivitete
r  

Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga situationen 
avseende anhörigrollen, 
arbetslivsdeltagande och 
god hälsa. 

En befolkningsstudie som 
kartlägger anhörigomsorgens 
omfattning och konsekvenser 
inklusive könsrelaterade 
skillnader är genomförd. 

Undersökningen om könsrelaterade 
skillnader i anhörigomsorgen ingår i den 
befolkningsstudie som genomförs i höst. 

Genomföra olika insatser för 
att bidra till ökad 
medvetenhet om frågan hos 
arbetsgivare, beslutsfattare 
och media. 

En informationsaktivitet till 
arbetsgivare, beslutsfattare och 
media har genomförts. 

En informationsaktivitet planeras till 2019 när 
resultaten från befolkningsstudien är klara. 

I samverkan med 
arbetsgivare och anhöriga 
utveckla metoder för stöd till 
yrkesverksamma anhöriga. 

Ett utvecklingsarbete med minst 
fem arbetsgivare för att utveckla 
metoder för stöd till anhöriga har 
genomförts. 

Nka medverkar i Landstinget i Kalmar läns 
ansökan till EU för utvecklingsarbete kring 
stöd till anhöriga tillsammans med 
arbetsgivare i Sverige, Irland, Norge och 
Slovenien. 

 

MÅL 5 När det gäller barn som anhöriga särskilt bidra till sådant stöd att anhörigas 
svårigheter inte inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

I pågående och planerade 
aktiviteter vara särskilt 
uppmärksam på att 
föreslagna insatser inte 
bidrar till att anhörigas 
svårigheter inkräktar på 
barnets hälsa, utveckling 
och skolgång. 

Nka har utvecklat aktiviteter som 
medför att närståendes 
svårigheter inte inkräktar på 
barnets hälsa, utveckling och 
skolgång. 

De aktiviteter som utvecklas syftar till att de 
närståendes svårigheter inte inkräktar på 
barns hälsa, utveckling och skolgång.  

 

MÅL 6 Fungera som en samordnande nationell kontaktpunkt för internationellt samarbete 
och utbyte av kunskap, erfarenheter och information. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 
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Ingå i internationella 
organisationer och 
nätverk och medverka i 
internationella 
samverkansprojekt och 
konferenser. 

Nka har medverkat i:  

• Eurocarers 
(anhörigorganisationer och 
FoU-centra i Europa) 

• Skandinaviskt nätverk för 
kunskapsutbyte avseende 
Barn som anhöriga 

• det nordiska 
myndighetsnätverk 
avseende Barn som 
anhöriga. 

Målet är uppnått. 

Nka är aktiva i samtliga nätverk, varav Nka:s 
FoU-ledare är ordförande i Eurocarers.  

 

MÅL 7 Systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling av Nka:s verksamhet. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kontinuerligt följa 
”loggingdata” från Nka:s 
webbsida och sociala 
medier och vidta 
kvalitetsutveckling baserat 
på det. 

Loggingdata har följts och 
kvalitetsutvecklingplan 
utarbetats. 

Loggingdata från Nka:s webbsida följs 
kontinuerligt och kommer att utgöra underlag 
för en ny webbsida som i större utsträckning 
stämmer med Nka:s nuvarande uppdrag och 
som förbättrar sökfunktion på webbsidan.  

Webbutvärdering av 
Nka:s verksamhet riktad 
till de 5 500 
prenumeranterna av 
nyhetsbrevet. 

Resultatet av webbutvärderingen 
har analyserats. 
Förbättringsförslag har 
implementerats i verksamheten.  

Analys av webbutvärderingen pågår 

Utvärdering av 
konferenser, utbildningar, 
webbutbildningar och 
webbinarier och vidta 
kvalitetsutveckling baserat 
på det. 

Utvärdering av webbutbildningen 
Barn som anhöriga har gjorts 
avseende hur budskapet 
omsatts i praktiken och en 
revidering av utbildningen görs 
baserat på utvärderingen. 
Utvärderingar av samtliga 
webbinarier har gjorts och 
kvalitetsutvecklingplan 
utarbetats och implementerats. 

En utvärdering av webbutbildningen Barn 
som anhöriga planeras till hösten 
2018/våren 2019 
Samtliga webbinarier utvärderas och en 
analys är planerad till hösten 2018/våren 
2019  
 

En sakkunnig granskning, 
s.k. ”Peer review-process" 
med specialistgranskning 
av Nka:s publikationer 
före publicering. 

En ”Peer review-process" har 
genomförts. 

Målet är uppnått. 
”Peer review process” genomförs alltid. 
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Administration 
Verksamhetsstyrning genom bland annat budget, redovisning, finansiering och uppföljning samt 
löpande arbete i form av ex. löne- och fakturahantering. Utöver detta ingår ansvar för frågor 
som rör posthantering och diarium, kontorsservice, kurs och konferens samt personal- och 
kommunikationsfrågor. Områdesgruppen arbetar också med analys och trender utifrån data och 
statistik inom regionförbundets verksamhetsområden samt ger administrativt stöd till den 
politiska organisationen. 
 
 

MÅL 1 Säkerställa god kvalitet i regionförbundets interna processer 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Följa de rutiner och 
processer som vi har och 
utveckla dessa vid behov. 

 

Kontroll av: 

• Efterlevnad av ramavtal 
• Utskick av underlag till 

sammanträden inom utsatt 
tid 

Efterlevnad av ramavtal kontrolleras 
via stickprov i en gång per år enligt 
fastställd kontrollplan. Vid tidpunkten 
för delårsrapporten har granskning 
inte utförts. 

Datumen för sista dag att lämna in 
underlag till sammanträden har 
tydliggjorts, framförallt via tydligare 
utskick till områdeschefer, vilket har 
inneburet en större kvalitetssäkring av 
underlagen.  

 

MÅL 2 Implementera de nya lagar som kommit inom området, bland annat ny 
kommunallag och dataskyddsförordning 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomgång av hur 
regelförändringarna påverkar 
regionförbundets 
verksamhet. 

Framtagna handlingsplaner för 
anpassning av verksamheten. 

När det gäller dataskydd har bland 
annat rutiner för behandling av 
personuppgifter tagits fram och all 
personal har erbjudits utbildning. Flera 
personuppgiftsbiträdesavtal har 
tecknats.  
I fråga om nya kommunallagen har 
bland annat nya rutiner för anslag och 
en direktörsinstruktion tagits fram. 
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MÅL 3 Bidra till ett korrekt och tydligt genomförande av övergångarna till 
regionkommun och kommunförbund 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Inventering av möbler och 
inventarier. 
Intern och extern 
kommunikation kring 
regionbildning. 
Anpassa våra rutiner och 
system till exempel 

ekonomisystem 
webb 

Personalfrågor vid 
verksamhetsövergång, risk- 
och väsentlighetsanalys samt 
förhandlingar. 

Framtagen inventarielista. 
Framtagna handlingsplaner för 
anpassning av rutiner och 
system. 
 

Inventeringen är till största delen klar.  
Lägesrapporter kring regionbildningen 
har under våren kommunicerats 
löpande i regionförbundets kanaler. 
En inventering av regionförbundets 
kanaler samt hur dessa påverkas av 
regionbildningen pågår. Därutöver 
fortskrider arbetet med de delar som 
är kopplade till det nya varumärket, 
såsom varumärkesbeskrivning, 
logotype, grafisk profil samt 
omgörning av kanaler m.m. En 
kommunikationsplan för 
regionförbundets upphörande samt 
för den nya organisationen håller på 
att tas fram.  
 
Med anledning av att 
kommunförbundet ska vara en ideell 
förening har det väckts frågor om vilka 
skattekonsekvenser det får för 
organisationen. Utredning pågår. 
Inför bildandet av kommunförbundet 
har beslutsunderlag tagits fram om 
stadgar, budget, finansieringsmodell 
mm. 
 
Checklistor och processer har tagits 
fram inom olika sakområden (HR, 
ekonomi, pensioner, arkiv/diarium, 
kommunikation) för att skapa en 
helhetsbild över bildandet av 
regionkommun och kommunförbund. 
Samarbeten med landstinget 
respektive kommunförbundet har 
fortskridit inom de administrativa 
områdena. 
 
Under början av året färdigställdes 
risk- och konsekvensanalysen av 
förändring och avslut av 
regionförbundet inklusive 
handlingsplan. Aktiviteter har 
genomförts i enlighet med 
handlingsplanen.   
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MÅL 4 Bidra till ett korrekt och tydligt genomförande av avvecklingen av 
regionförbundet 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Avsluta, enligt listor, till 
exempel 

• akter 
• avtal/licenser 
• inventarier 

Personalfrågor vid 
verksamhetsövergång, risk- 
och väsentlighetsanalys samt 
förhandlingar. 

Minskat antal öppna ärenden 

Minskat antal aktiva avtal 

 

 

Alla medarbetare som har öppna 
ärenden har fått lista på dessa och 
har ombetts gå igenom dem för att se 
vilka som ska vara öppna. Det 
samlade arbetet under perioden har 
gjort att antalet öppna ärenden 
minskat med ca 30%.  

Avtal har gåtts igenom har 
diskussioner förs med landstinget och 
kommunförbundet om vilka som ska 
föras över till andra organisationer, 
vilket är en förberedelse för minskning 
av antalet aktiva avtal.  

Checklistor och processer har tagits 
fram inom olika sakområden (HR, 
ekonomi, pensioner, arkiv/diarium, 
kommunikation) för att skapa en 
helhetsbild över avvecklingen av 
regionförbundet. 

Risk- och konsekvensanalys av 
förändring och avslut av 
regionförbundet inklusive 
handlingsplan färdigställdes under 
början av året. Aktiviteter har 
genomförts i enlighet med 
handlingsplanen.  

MBL- förhandling har skett med 
fackliga organisationer om avslut av 
regionförbundet.   

 

 



  
Regionförbundet i Kalmar län   Delårsrapport 2018 
  

33 

Delårsbokslut  

Ekonomisk måluppfyllelse  
Delårets verksamhet har resulterat i ett överskott på 3 289 737 kronor. Prognos för helåret beräknas till ett 
överskott på 754 461 kronor, att jämföra med budgeterat nollresultat.  

Intäkter januari-augusti 2018 
 

 

 

Regionförbundets intäkter hittills under året uppgår till 76 403 883 kronor. Medlemsavgifter och 
medlemsbidrag från länets kommuner och landstinget utgör tillsammans 43 % av finansieringen. 
Resterande 57 % består av extern finansiering i form av projektbidrag, statsbidrag och övriga ersättningar 
och intäkter. Fördelningen mellan olika intäktsslag framgår av diagrammet ovan. 

Finansiella mål och ekonomisk ställning 
Styrelsen har fastslagit tre finansiella mål:  

• Soliditet, betalningsförmåga på lång sikt, ska överstiga 20 %  

• Likviditet, betalningsförmåga på kort sikt, ska överstiga 100 %  

• Projektfinansieringsgrad, betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan på 
inbetalning av extern medfinansiering, ska överstiga 100 %  
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Finansiella nyckeltal 2018-08 2017-08 2016-06 2015-06 2014-06 

Soliditet, % 32 33 35 34 28 

Likviditet, % 150 141 145 141 131 

Projektfinansieringsgrad, %  788 699 778 615 507 

 
Observera att delårsboksluten 2017 och 2018 omfattar perioden januari-augusti medan de äldre jämförelsetalen omfattar 
januari-juni. 

 

Till förbundets förfogande står  

• från föregående år balanserat resultat 33 616 214 kr  

• årets resultat 3 289 737 kr  

Summa disponibla vinstmedel (eget kapital) 36 905 951 kr  

Disponibla vinstmedel per resultatenhet 

• Kansli 31 407 105 kr (anm; 5,5 mkr är bundet i Kommunernas Hus AB) 

• AV-Media 4 408 713 kr  

• Fokus Kalmar län 1 090 133 kr 

Regionförbundet uppfyller Kommunallagens krav på att ha balans i ekonomin. Målen för god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts. 

Viktigare händelser för bedömning av resultat och ställning  
Under 2017 tog arbetet i flera stora projekt fart, bland annat inom områdena livsmedel, integration, 
skolfrågor och ungdomspolitik. Regionförbundets omsättning ökade som en direkt följd av detta jämfört 
med föregående år då projektverksamheten påverkades av att befinna sig i glappet mellan två av EU:s 
programperioder. Projektverksamheten har under 2018 fortsatt på samma nivå som 2017, men med en 
något lägre omsättning till följd av att flera projekt med omfattande utbetalningar av projektbidrag och 
motsvarande projektintäkter som var i full drift hela 2017 nu har avslutats. 

I enlighet med verksamhetsplan och budget, och i likhet med år 2015-2017, belastar även i år finansiering 
av verksamheten kommunal praktisk samverkan socialtjänst (KOMPASS) resultatenheten Fokus med 
1 200 tkr för helåret (800 tkr i delårsbokslutet). Till detta kommer avvecklingskostnader för personal med 
3 tkr enligt prognos. 

Regionförbundet i Kalmar län kommer att avvecklas per den 31 december 2018, och verksamheten 
övergår till Region Kalmar län respektive Kommunförbundet Kalmar län. Processerna medför kostnader 
utöver ordinarie verksamhet som belastar regionförbundet under 2018. När likvidationen avslutas 
kommer eventuella kvarvarande tillgångar fördelas mellan ägarna enligt förbundsordningen. 

Resultat 
Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med 3 289 tkr kronor. Budget för helåret 2018 är ett 
nollresultat, medan prognosen visar på ett överskott med 754 tkr. Delårsresultatet inkluderar underskott 
med 802 tkr i resultatenheten Fokus.  
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Driftredovisning per enhet (tkr):  

Driftredovisning, 
tkr   

Utfall         
2018-
08-31   

Utfall    
2017-
08-31   

Prognos 
2018   

Budget 
2018   

Prognos 
budget- 

avvikelse 
2018   

Utfall   
2017 

  
  

          
Kansli 

 
3 251 

 
2 084 

 
1 443 

 
1 217 

 
226 

 
3 596 

AV-Media 
 

840 
 

273 
 

65 
 

0 
 

65 
 

127 

Fokus 
 

-802 
 

-802 
 

-1 203 
 

-1 200 
 

-3 
 

-1 202 

Nka 
 

0 
 

0 
 

449 
 

0 
 

449 
 

-13 

Räntenetto 
 

0 
 

-7 
 

0 
 

-17 
 

17 
 

-12 

Resultat 
 

3 289 
 

1 548 
 

754 
 

0 
 

754 
 

2 496 

 

Kansliets överskott på 3 251 tkr beror på att utfallet på projektbidrag och övriga ersättningar och intäkter 
under perioden blev högre än budgeterat, samtidigt som övriga rörelsekostnader är lägre än förväntat. För 
helåret beräknas resultatet bli ett lägre överskott. Prognosen visar en positiv budgetavvikelse på 226 tkr, 
vilket ger ett överskott på helåret på 1 443 tkr för kansliet. 

AV-Media visar ett positivt delårsresultat på 840 tkr. Under årets första åtta månader har verksamheten 
periodvis haft vakanser som nu är tillsatta. Utfallet för helåret är ett mindre överskott och helårsprognosen 
beräknas till +65 tkr. 

Fokus redovisar ett underskott med 802 tkr i delårsbokslutet. Ingen verksamhet har bedrivits sedan 2013, 
men medel har nyttjats för verksamheten KOMPASS med 800 tkr och resultatenheten bär vissa 
avvecklingskostnader för personal. Prognos för helåret är ett underskott på 1 203 tkr.  

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) redovisar nollresultat. Verksamheten finansieras av 
projektmedel och statsbidrag beviljade för särskilda uppdrag. Statsbidraget för 2018 är 9 500 tkr och har 
under perioden erhållits i sin helhet. De medel som inte förbrukats vid tidpunkten för delårsbokslutet har 
balanserats. Årsprognosen är ett förväntat överskott med 449 tkr.  

Finansnettot för perioden i likhet med prognosen för helåret visar att ränteintäkterna är lika stora som de 
finansiella kostnaderna. 

Investeringsredovisning 
Inga investeringar har gjorts under perioden. Beträffande kapitalkrävande anskaffningar tillämpar 
regionförbundet i regel leasing.  

Ekonomisk framtidsbedömning 
Regionförbundets totala prognos för helåret är +754 tkr, där kansli inklusive finansnetto bidrar med ett 
överskott på 1 443 tkr, AV-Media med 65 tkr och Nka med 449 tkr. Finansieringen av KOMPASS 
medför ett underskott på 1 203 tkr. Då budgeterat resultat är ett nollresultat, ger prognosen en beräknad 
positiv budgetavvikelse på 754 tkr. 

Då Region Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län startar sin verksamhet den 1 januari 2019 
kommer Regionförbundet i Kalmar län att avvecklas. Regionförbundets verksamhet kommer att bedrivas 
inom ramen för de två nya organisationerna. 



  
Regionförbundet i Kalmar län   Delårsrapport 2018 
  

36 

 

Finansiella risker 
Den finansiella risken bedöms vara relativt liten. Projektverksamheten står för den mest känsliga delen, 
men ger också förutsättningar för att bedriva den verksamhet som genomförs. De enskilda projekten 
budgeteras på detaljnivå och uppföljning görs löpande under året. Vid en ekonomisk prognos om 
underskott i ett enskilt projekt finns det ofta handlingsutrymme för att minimera underskottet.  

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen skall enligt lagen om kommunal redovisning visa resultaträkning, 
balansräkning och kassaflödesanalys för regionförbundet och övriga juridiska personer i vilka 
regionförbundet har ett betydande inflytande. Kommunernas Hus AB (ägarandel 100 %) ska därför ingå i 
den sammanställda redovisningen. Då delårsbokslut inte upprättas för Kommunernas Hus AB, görs inte 
heller någon sammanställd redovisning per 31 augusti. 

Intern kontroll 
Granskning sker i enlighet med fastställd kontrollplan. 2018 års kontrollplan innehåller kontrollmoment 
inom områdena upphandling/inköp, attesträtt, protokoll och it-säkerhet. Internkontrollplanen innehåller 
också åtgärder inom områdena personuppgifter och kvalitetssäkring av information. Återrapportering sker 
i anslutning till årsredovisningen.  
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Resultaträkning, kr not 2018-08-31 2017-08-31 
Prognos  

2018 
Budget  

2018 2017 

  1       
Verksamhetens intäkter  76 403 883 79 647 968 113 973 667 112 134 527 124 155 130 

 Medlemsavgifter 2 24 452 470 23 264 658 36 678 722 36 678 722 34 896 986 

 Medlemsbidrag 3 8 119 687 8 594 892 12 508 190 12 519 190 13 488 338 

 Projektbidrag 4 31 596 459 30 638 789 45 630 000 42 854 159 50 270 567 

 
Statsbidrag regional  
kulturverksamhet 5 762 667 749 334 1 144 000 1 165 000 1 125 000 

 Övriga ersättningar och intäkter 6 11 472 600 16 400 295 18 012 755 18 917 456 24 374 239 
Jämförelsestörande poster 7       
         
Verksamhetens kostnader  -73 047 939 -77 986 424 -113 116 306 -112 020 027 -121 501 732 

 Utbetalade bidrag 8 -11 994 729 -13 565 962 -14 522 529 -10 344 000 -23 279 828 

 Övriga rörelsekostnader 9 -26 752 025 -29 416 772 -47 142 000 -47 658 027 -47 273 363 

 Personalkostnader 10 -34 301 185 -35 003 690 -51 451 777 -54 018 000 -50 948 541 
 
Jämförelsestörande poster 7       
Avskrivningar 1, 11 -66 163 -106 042 -102 900 -97 000 -145 502 
 
Rörelseresultat  3 289 781 1 555 501 754 461 17 500 2 507 896 

         
Övriga finansiella intäkter  20 206 17 896 25 000 12 500 26 821 

 Övriga ränteintäkter m.m. 12 20 206 17 896 25 000 12 500 26 821 
Finansiella kostnader  -20 250 -24 800 -25 000 -30 000 -38 413 

 Övriga räntekostnader m.m. 12 -20 250 -24 800 -25 000 -30 000 -38 413 
 
Resultat före extraordinära 
poster  3 289 737 1 548 598 754 461 0 2 496 304 
/Resultat efter finansiella poster        
         
Årets resultat  3 289 737 1 548 598 754 461 0 2 496 304 
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Balansräkning, kr not 2018-08-31 2017-08-31 2017 
 
TILLGÅNGAR 1     
 
Anläggningstillgångar 11 5 846 731 5 916 754 5 912 894 
Materiella   266 631 336 654 332 794 

 varav ADB och Övrigt  266 631 336 654 332 794 
Finansiella  13 5 580 100 5 580 100 5 580 100 

 varav aktier  580 100 580 100 580 100 

   i koncernföretag  500 000 500 000 500 000 
   i andra företag  80 100 80 100 80 100 
 varav fordringar  5 000 000 5 000 000 5 000 000 

   fordringar i koncernföretag  5 000 000 5 000 000 5 000 000 
 
Omsättningstillgångar  109 099 208 107 080 939 80 023 486 
Förråd, lager  117 500 112 500 109 800 

 Rikskuponger  117 500 112 500 109 800 
Fordringar  18 856 248 21 658 917 16 380 748 

 Kundfordringar  1 451 848 4 354 496 3 438 366 
 Skattefordringar  523 582 751 172 2 328 797 
 Övriga fordringar  544 701 574 299 535 470 
 Interimsfordringar 14 16 336 117 15 978 949 10 078 114 

Kassa o bank 15 90 125 460 85 309 523 63 532 938 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  114 945 939 112 997 693 85 936 380 
     
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
Eget kapital 17 36 905 951 36 765 537 33 616 214 

 varav ingående eget kapital  33 616 214 35 216 939 31 119 910 
 varav årets resultat  3 289 737 1 548 598 2 496 304 

 
Avsättningar  5 323 773 408 977 5 000 310 

 varav pensioner och liknande förpliktelser 16 5 323 773 408 977 5 000 310 
Skulder   72 716 215 75 823 179 47 319 856 
 
Långfristiga skulder  0 0 0 
 
Kortfristiga skulder  72 716 215 75 823 179 47 319 856 
Leverantörsskulder  6 575 061 6 112 433 9 725 641 
Skatteskulder  5 412 671 4 645 268 224 158 
Övriga skulder     8 244 
Interimsskulder 14 60 728 483 65 065 478 37 361 813 
 
SUMMA EGET KAPITAL,       
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 114 945 939 112 997 693 85 936 380 
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Kassaflödesanalys, kr not 2018-08-31 2017-08-31 2017 
 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Årets resultat, efter finansnetto  3 289 737 1 548 598 2 496 304 
Justering för av- och nedskrivningar 11 66 163 106 042 145 502 
Justering för betald skatt     
Justering för gjorda avsättningar 16 323 463   474 052 
Justering för ianspråktagna avsättningar 16  -20 252  
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 
(reavinst/förlust)      
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  3 679 363 1 634 388 3 115 858 
 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar  -2 475 500 -6 691 362 -1 413 193 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar      
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager  -7 700 11 079 13 779 
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder  25 396 359 27 604 543 -898 780 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  26 594 522 22 558 649 817 664 
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Investering i immateriella anläggningstillgångar      
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar      
Investering i materiella anläggningstillgångar 11 0  -67 401 -103 001 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar      
Investering i finansiella anläggningstillgångar 13     
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar      
Investering i finansiell leasing      
Försäljning av finansiell leasing      
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -67 401 -103 001 
 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder  0 0 0 
Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing  0 0 0 
Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar  0 0 0 
Övriga finansiella poster  0 0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 0 
 
ÅRETS KASSAFLÖDE  26 592 522 22 491 248 714 663 
 
Förändring likvida medel  26 952 522 22 491 248 714 663 
Likvida medel vid årets början  63 532 938 62 818 275 62 818 275 
Likvida medel vid årets slut 15 90 125 460 85 309 523 63 532 938 
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Noter  

Not 1 Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) samt i likhet med 
föregående årsredovisning, om inte annat anges nedan.  

Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. 

Anläggningstillgångar 
Till anläggningstillgångar hänförs inventarier och utrustning avsedd för stadigvarande användning i 
verksamheten (mer än tre år) och med ett anskaffningsvärde som överstiger  
25 000 kronor. Programvaror och minnesuppdateringar hänförs inte till anläggningstillgångar. AV-
Medias datorer, TV-apparater, kameror och liknande hänförligt till produktion eller uthyrning betraktas 
inte som anläggningstillgångar. 

Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Härvid tillämpas följande avskrivningstider: 

  Antal år 
ADB-inventarier    3 
Övriga inventarier    5 

Leasingavtal, finansiella och operationella 
Samtliga leasingavtal är och redovisas som vanliga hyresavtal (operationell leasing). 
Tabellen nedan visar det nominella värdet (i tkr) av avtalade framtida leasingavgifter för avtal som 
tecknats för mer än 3 år.  
 Antal  2018 2019  
Kaffemaskin 3  18 0  
Vattenkylare                                2  10 0  
Kopieringsmaskin 
Bilar 

3 
3 

 72 
54 

0 
0 

 

        

Not 2 Medlemsavgift 
Avser debiterade medlemsavgifter för länets kommuner och landstinget enligt beslutad budget. 

Not 3 Medlemsbidrag 
Här redovisas erhållna ersättningar och anslag från länets kommuner och landstinget. Projektbidrag ingår 
inte i posten.  

Not 4 Projektbidrag 
Posten omfattar projektbidrag där regionförbundet är projektägare (stödmottagare). Statsbidragen till 
verksamheten inom Nka ingår med 6 333 tkr (motsvarar 9 500 tkr för hela året) i beloppet. Av 
totalbeloppet 31 596 tkr utgör 8 899 tkr EU-bidrag, vilket är en fortsatt ökning av andelen EU-bidrag 
jämfört från 2015 och framåt. Anledningen till ökningen är att flera stora fleråriga projekt kom igång 
under 2017. 
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Not 5 Statsbidrag regional kulturverksamhet 
Regionförbundet får i år 1 144 tkr i statsbidrag till regionbiblioteket från Kulturrådet, vilket blir 763 tkr 
omräknat till årets första åtta månader. 

Not 6 Övriga ersättningar och intäkter 
I posten övriga ersättningar och intäkter på 11 473 tkr ingår bland annat kurs- och konferensavgifter med 
4 993 tkr, kansliersättning från länsstyrelsens anslag med 4 045 tkr och finansiering av Brysselkontoret 
med 2 216 tkr. Intäkterna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och kursverksamhet. 

Not 7 Jämförelsestörande poster 
Inga jämförelsestörande poster har förekommit hittills under året. 

Not 8 Utbetalade bidrag  
Posten som totalt uppgår till 11 995 tkr omfattar bidrag till ALMI med 3 756 tkr och utbetalade 
projektbidrag inom kansliets projektverksamhet. I projektbidragen ingår bland annat Glasrikesmiljonen 
med 2 000 tkr och Motivation leder till framgång med 3 588 tkr. 

Not 9 Övriga rörelsekostnader   
Övriga rörelsekostnader 26 752 tkr, avser regionförbundets samtliga kostnader utöver personalkostnader 
och utbetalade bidrag. Kostnaderna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och kursverksamhet. 
Kostnader för konsulter, inhyrd personal och föreläsare uppgår till 12 888 tkr varav 8 433 tkr avser 
kansliets projektverksamhet och 2 033 tkr avser Nka.  

Not 10 Personalkostnader  
Personalkostnader 34 301 tkr, avser regionförbundets samtliga personalkostnader, dvs såväl ordinarie 
verksamhet som projektverksamhet. Personalkostnaderna ligger något lägre än budgeterat. 

Not 11 Inventarier 
Inga investeringar har gjorts under perioden.  

Not 12 Finansiella intäkter och kostnader 
Periodens finansiella intäkter omfattar ränta på fordran på Kommunernas Hus AB och valutakursvinster 
uppgår sammanlagt till +20 tkr, medan de finansiella kostnaderna på totalt -20 tkr i huvudsak består av 
valutakursförluster.  
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Not 13 Finansiella anläggningstillgångar   
 
Aktier (kr) 

  
Antal 

 
2018-08-31 

 
2017-08-31 

 
2017-12-31 

      
Aktier i Kommunernas Hus i Kalmar AB  5 000  500 000  500 000 500 000  
(556190-8368) (100%) 
 
 
IT Plattform Småland & Öland AB (33,33%) 

  
 

500 

 
 

50 000  

 
 

50 000 

 
 

50 000  

      
Aktier i E22 AB (20%)  200  20 000  20 000 20 000  
      
Aktier i Industriellt Utvecklingscentrum IUC  
Träcentrum i Nässjö AB (2,5%) 
 

  10  
 
 

10 000  
 
 

10 000 10 000  
 
 

Sweden China Trade Council  ekonomisk förening  1      100  100      100  
 

 

Långfristiga fordringar (kr)  2018-08-31 2017-08-31 2017-12-31 

Långfristig fordran som förfaller till betalning 

Senare än fem år efter balansdagen:  

  
5 000 000  

 
5 000 000 

 

 
5 000 000  

 

Avser fordran på Kommunernas Hus AB. Säkerhet är fastighetsinteckning på 4 200 000 kr. 

Not 14 Fordringar och kortfristiga skulder 
Fordringar uppgår totalt till 18 856 tkr fördelat på kundfordringar 1 452 tkr, skattefordringar 524 tkr, 
övriga fordringar 545 tkr och interimsfordringar 16 336 kr. Av interimsfordringarna utgör i 8 542 tkr 
fordringar på projektbidrag.  

Kortfristiga skulder uppgår totalt till 72 716 tkr fördelat på leverantörsskulder 6 575 tkr, skatteskulder 
5 413 tkr och interimsskulder 60 728 tkr. Av interimsskulder utgör 29 549 tkr förskottsbetalad 
projektfinansiering.   

Not 15 Kassa och bank 
Regionförbundet har en (outnyttjad) checkkredit på 1 000 000 kr. Bankbehållningen och förändringen  
av likvida medel framgår av balansräkning samt kassaflödesanalys.  
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Not 16 Avsättningar 
 
Avsatt till pensioner 2018-08-31  2017-12-31       

Ingående avsättning 5 000 310    4 526 258       

Justering             

Ränte- och basbeloppsuppräkning         85 000            

Ändrad diskonteringsränta         88 000       

Nyintjänande PBF          252 311       360 000       

Nyintjänande OPF-KL              8 000         12 000        

Övrig post      - 163 500       

Förändring löneskatt             63 152           92 552       

Summa avsatt till pensioner          5 323 773              5 000 310       

 

Not 17 Eget kapital 
Eget kapital (kr) 2017-08-31  2017-08-31   2017-12-31 

Belopp vid årets ingång   33 616 214    35 216 939   31 119 910   

Årets resultat, AV-Media         839 749          272 974        126 847 

Årets resultat, Fokus Kalmar län      - 801 609       - 801 710   - 1 202 492 

Årets resultat, övrigt     3 251 597        2 077 334         3 571 949 

Belopp vid årets utgång      36 905 951      36 765 537    33 616 214  
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Medarbetare 
Regionförbundets arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd och konsensus. Medarbetarnas kompetens 
och delaktighet har, tillsammans med en väl fungerande dialog såväl internt som externt, alltid varit en 
bärande tanke i verksamheten. Medarbetarna har därför beretts god insyn i och gjorts delaktiga i arbetet 
med att bilda region och kommunförbund utifrån de olika yrkesrollerna. Förändringsarbete har 
intensifierats under våren, framförallt inom områdena kommunikation, ekonomi, IT, personal, 
ärendehantering, samt avtal. 

Frågor om medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö är viktiga för en långsiktigt hållbar och effektiv 
verksamhet. I år har dessa områden särskilt uppmärksammats för att möjliggöra en tydlig och bra 
förändringsprocess. Under början av året gjordes, i dialog med fackliga organisationer, en risk- och 
konsekvensanalys avseende planerade organisationsförändringar. Det resulterade i en handlingsplan med 
aktiviteter som återkommande följts upp och kompletterats. Exempel på aktiviteter som genomförts har 
varit extrainsatta medarbetarsamtal, erbjudande om samtalsstöd hos företagshälsovården, 
förändringsarbetet som en stående punkt på interna möten, samt gemensamma aktiviteter med blivande 
kollegor i landstinget. Ambitionen är att genom konkreta aktiviteter agera sig in i förändringen.  

En omorganisation gjordes under våren som ett led i att närma sig de framtida organisationsstrukturerna. 
Regionbiblioteket och AV-Media bildade egna områdesgrupper och därmed upphörde Lärande- och 
biblioteksstöd som en områdesgrupp. Under hösten kommer ytterligare en omstrukturering att 
genomföras då följande områdesgrupper bildas: Företags- och projektstöd samt Samhällsplanering och 
tillväxt. Ytterligare aktiviteter kommer att genomföras bland annat olika utbildningsinsatser för att 
hantera nya IT-verktyg.  

Antal anställda  
Den 31 augusti var det 82 anställda vid regionförbundet, jämfört med 84 personer vid samma tidpunkt 
föregående år. Regionförbundets flexibla och projektorganiserade verksamhet bidrar till variationer i 
antalet anställda under året.   

Anställningsform och medelålder 
Av de totalt 82 anställda hade 61 personer en tillsvidareanställning och 21 personer en tidsbegränsad 
anställning. De tidsbegränsat anställda arbetade främst med kortare och externt finansierade projekt. Av 
de 21 tidsbegränsat anställda hade sex en intermittent anställning, d.v.s. en behovsanställning för 
specifika/enstaka mindre uppdrag.  

Av de anställda var 53 kvinnor och 29 män. Medelåldern var 48 år (49 för män och 48 för kvinnor).  

Personalomsättning 
Under 2018 har sex personer slutat sin anställning, varav tre pensionsavgångar. Åtta personer har 
nyanställts. Därutöver har det varit förändringar inom gruppen med en intermittent anställning. Orsaken 
till detta har framförallt varit ett minskat behov av insatser avseende samhällsorientering för nyanlända. 

Sjukfrånvaro 
Regionförbundets rutin för bevakning och uppföljning av sjukskrivningar medför att insatser sätts in i ett 
tidigt skede vid behov. Det finns också ett etablerat samarbete med företagshälsovården, som i samråd 
med aktuell chef gör en rehabiliteringsplan när sjukskrivningen bedöms vara arbetsrelaterad. 
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I nedanstående tabell redovisas sjukfrånvaron. I materialet får dock små faktiska förändringar stort 
genomslag i de redovisade procenttalen beroende på att uppdelningen i de olika grupperna i tabellen ofta 
innehåller få antal medarbetare. Det är framförallt den totala sjukfrånvaron som är den mest relevanta 
siffran. Den ligger fortfarande på en relativt låg nivå med 2,83 procent av den totala ordinarie arbetstiden. 
Den har dock ökat något jämfört med augusti 2017.  

Åldersgruppen 30 – 49 år har högst sjukfrånvaro med 4,20 procent. Den har ökat med 2,4 procentenheter 
jämfört med augusti 2017. 

Andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har ökat och ligger nu på 37,21 procent. 
Procentsatsen ligger högt men beror framförallt på att korttidssjukfrånvaron är låg och att enstaka 
individer får stort genomslag i statistiken. 

Sjukfrånvaro i procent 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

180101 – 180831  170101 – 170831 

Total sjukfrånvaro 2,83 % 2,38 % 
Total sjukfrånvaro, kvinnor 3,61 % 3,05 % 
Total sjukfrånvaro, män 1,20 % 1,09 % 

Total sjukfrånvaro, 0 – 29 år * * 
Total sjukfrånvaro, 30 – 49 år 4,20 % 1,80 % 
Total sjukfrånvaro, 50 år – 1,87 % 3,07 % 
Sjukfrånvaro av total 
sjukfrånvaro 

180101 – 180831 170101–170831 

Långtidssjukfrånvaro av total 
sjukfrånvaro (> 60 dagar) 

37,21 % 33,46 % 

* Redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet 
anställda i gruppen är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både 
ålderskategori och könsfördelning inom ålderskategori. 
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Bilaga 1          
          

Statliga regionalpolitiska medel (1:1)          
 
Årets budget uppgår till 50 miljoner kronor med följande indikativa fördelning: 

Företagsstöd 15 000 000 
Projekt/EU 34 000 000 
Uppföljning/utvärd 1 000 000 

 

Redovisningen är upprättad med uppgifter per 30 juni 2018. Under årets första sex månader beslutades 
följande belopp: 

  Beviljat belopp Under beredning Utfästelser 2018 Totalt intecknat 
Företagsstöd 10 453 877 0 0 10 453 877 
          
Regionala projekt 13 567 952   6 298 103 19 866 055 
          
EU-medfinansiering 6 519 773 0 6 871 147 13 390 920 
          
Summa 30 541 602 0 13 169 250 43 710 852 

 

Företagsstöd 
Under årets första månader har 151 beslut fattats och drygt 69 % av den indikativa budgeten är 
intecknad. 
 
Även under innevarande år har vi möjlighet att lämna stöd i form av affärsutvecklingscheckar till 
småföretag för internationalisering och för digitalisering. Stödet finansieras av Tillväxtverket och 
beslutas av oss.   
 
Årets tilldelning för dessa insatser från Tillväxtverket uppgår till 2 250 000 kr och ligger utanför årets 
budget. 
 
Projekt och EU-medfinansiering 
Av den indikativa budgeten på totalt 33 miljoner kr har drygt 20 mkr tagits i anspråk under årets första 
sex månader. Ytterligare ca 13 miljoner kr finns i utfästelser för året. Detta innebär att vi inte kommer 
att kunna ta emot så många fler ansökningar under resterande del av året om samtliga utfästelser faller 
ut i beslut. 
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Bilaga 2                

Företagsstöd 
 

Fördelning av regionalpolitiska medel mellan kvinnor och män (Antal och belopp) se nedan tabell: 

Beviljade företagsstöd exkl särskilda medel (affärsutveckling 
internationalisering, digitalisering) hemsändningsbidrag, servicebidrag  

2018-01-01--06-30 Antal 
beviljade 

Andel i 
% 

Antal 
Avslag  

Andel i 
% 

Antal 
totalt  

Andel beviljat 
belopp (kr) 

Andel i 
% 

Kvinnor med svensk 
bakgrund som driver företag 24  0  24 

 

          1 002 249 

         

 

Kvinnor med utländsk 
bakgrund som driver företag 2  0  2 

            108 500 

     
 

Kvinnor 26 19 % 0  0 % 26             1 110 749     12 % 

                

Män med svensk bakgrund 
som driver företag 90  2  92             6 396 525      

Män med utländsk bakgrund 
som driver företag 12  0  12                691 650      

Män 102 73 % 2 50 % 104 7 088 175  79 % 

                

Män och kvinnor med svensk 
bakgrund och driver företag 11  2  13 

                  

  792 138     
 

Män och kvinnor med 
utländsk bakgrund och driver 
företag 

0  0  0                 0      

Män och Kvinnor 11 8 %      2 50 % 13            792 138     9 % 

                

Totalt 139 100,0% 4  143             8 991 062     100,0% 

 

 

 

























Klimat- och 
energiworkshop 

Inbjudan till:

7 december  
Residenset, Kalmar



INBJUDAN TILL WORKSHOP

Välkommen till en workshop med fokus på 
klimat och energi! 
 
Länsstyrelsen Kalmar län bjuder in till en energi- och klimatworkshop på 
residenset i Kalmar. Under förmiddagen lyssnar vi till meteorologen Martin 
Hedberg som pratar om de utmaningar vi står inför, men också de möjligheter 
vi har att begränsa vår klimatpåverkan. Eftermiddagen ägnar vi åt att diskutera 
länets nya energi- och klimatstrategi.

Klimatförändringen är vår tids största ödesfråga. För att lyckas klara 1,5-gradersmålet krävs 
samarbete på global, nationell och lokal nivå. Vi måste gemensamt ta vårt ansvar för att begränsa 
utsläppen av växthusgaser. Och det är bråttom! Som ett led i detta tar Länsstyrelsen Kalmar län 
fram en ny, regional energi- och klimatstrategi. Denna ska fungera som ett stöd men också visa 
vilken väg vi måste ta för att klara energi- och klimatmålen. Länsstyrelsen Kalmar län samarbetar 
med flera regionala aktörer i förverkligandet av den nya strategin. 

När?   Fredag 7 december klockan 09.30-15.00. 
Var?   Residenset, Västra Sjögatan 3, Kalmar. 
Hur?  På Länsstyrelsens webbplats senast den 23 november.  
Vem?  Näringsliv, ansvariga politiker, kommunala tjänstemän (klimat- och energi- 
  strateger m.fl.). Observera att antalet platser är begränsat. Vi rekommenderar att  
  max två personer från organisationen deltar. 

Välkommen till en inspirerande dag med fokus på vårt gemensamma klimatarbete framåt! 
 
önskar Thomas Carlzon, landshövding i Kalmar län.

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/kalenderhandelser---kalmar/2018-10-18-klimat--och-energiworkshop.html


3INBJUDAN TILL WORKSHOP

Program
09.30-10.00  Fika och registrering

10.00-10.15  Inledning av Thomas Carlzon, landshövding

10.15-10.30  Biogasmackar, BiogasBoost Kalmar län

10.30-12.00  Martin Hedberg, meteorolog: Klimat i förändring, hur ställer vi om? 

12.00-13.00  Gemensam lunch samt kaffe och kaka

13.00-15.00  Energi- och klimatstrategin: Nuläge och framåtblick

För mer information:
 
Madeleine Mårtensson    Ted Sjödahl 
Energi- och klimatstrateg    Energi- och klimatstrateg 
madeleine.martensson@lansstyrelsen.se  ted.sjodahl@lansstyrelsen.se 
010 223 86 24      010 223 86 23
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Fullmäktiges presidiekonferens 

Att leda fullmäktiges arbete 

Välkommen till mandatperiodens första presidiekonferens! En dag för dig som sitter i 

fullmäktiges presidium och vill utveckla ditt uppdrag. Dagen erbjuder fakta, inspiration, 

reflektion och samtal om hur presidiets uppdrag kan genomföras och utvecklas.  

 

Utöver fokus på ordförande och presidiets roll kommer konferensen även att beröra hot och 

hat mot förtroendevalda, som under senare år har blivit ett allt större problem för enskilda 

politiker såväl som för hela demokratin. Vi diskuterar hur man kan öka kunskapen om hot och 

hat mot förtroendevalda och dess konsekvenser samt hur ett utvecklingsarbete kan ske för att 

systematiskt arbeta med frågan. 

 

Medverkande: Helena Linde, Anna-Lena Pogulis och Martin Lidhamn SKL samt en 

fullmäktigeordförande som medverkar vid varje konferens.  

Datum och ort 29 november Göteborg, Scandic Crown, Polhemsplatsen  
6 december Örebro, Scandic Grand, Fabriksgatan 21-23 
10 januari Malmö, Scandic Triangeln, Triangeln 2 
15 januari Stockholm, SKL Hornsgatan 20 
29 januari Luleå, Best Western Plus Hotell Savoy, Storgatan 59 
 
OBS! För presidier i regionfullmäktige kommer det att anordnas en särskild sammankomst i 
februari. 

Tid 10.00–15.30, registrering och kaffe från kl. 09.30 

Målgrupp I första hand fullmäktiges presidium 

Kostnad 1 900 kr exkl. moms 

Anmälan Anmälan kan göras direkt via anmälningslänk eller via www.skl.se/kalender, sök på 

aktuellt datum.  

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen/konferensen vid för få anmälda deltagare. 

Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. 

  

   

 

   

https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/80068
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser.609.html?q=Att+leda+fullm%C3%A4ktiges+arbete&fdse-keywords=Politisk+styrning&eventStartDate=2018-10-19&eventEndDate=


 

Post: 118 82 Stockholm 
Besök: Hornsgatan 20 
Telefon: 08-452 70 00 
www.skl.se   

 

Information För praktisk information kring anmälan etc. kontakta: 

Konstella, tfn 08-452 72 86, konferens@konstella.se. 

För frågor kring konferensens innehåll kontakta: 

Martin Lidhamn, tfn 08-452 76 66, martin.lidhamn@skl.se. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMPUNKTER 

  Hur gick det i valet 2018? 

  Att leda fullmäktiges arbete 

- Uppdrag 
- Arbetsordning som verktyg 
- Fullmäktigeåret  
- Ordföranderollen och ordningsfrågor 
- Vilken roll ska presidiet ha? 
- Mandatperiod med oklar majoritet 

 

  Lunch 

  Presidiets roll 

- Exempel och erfarenheter från ordförande i fullmäktige 
 

  Hot och hat mot förtroendevalda 

- Förekomst 
- Hur arbetar man med frågan? 
- Konkreta verktyg 
- Webbutbildning 

 

 

 

mailto:konferens@konstella.se
mailto:martin.lidhamn@skl.se


Från: Piku <info@pikukommun.se> 
Skickat: den 29 oktober 2018 12:40 
Till: Jenny Andersson 
Ämne: DAGS ATT ANMÄLA SIG: Nationell Välfärdskonferens i Malmö 7-8 mars 

2019 
 

 

View this email in your browser  

 

 

Dags att anmäla sig till: 

 

NATIONELL VÄLFÄRDSKONFERENS 

för kommunala beslutsfattare 

 

Clarion Hotel & Congress, Malmö Live 

Malmö 7-8 mars 2019  

    

 

  

https://mailchi.mp/pikukommun.se/dags-att-anmla-sig-nationell-vlfrdskonferens-i-malm-7-8-mars-2019?e=848b2ee074


 

 

 

   

UNIKT MÖTESTILLFÄLLE 

som samlar kommunala beslutsfattare från hela landet! 

 

Framtidsspana dessutom med: 
Göran Persson, f d Sveriges statsminister 

Nicolai Wadström, vd Bootstrap Labs, Silicon Valley, USA 

Bo Rothstein, professor, Göteborgs Universitet 

Stefan Fölster, chef, Reforminstitutet 

Hanna Stanton, verksamhetschef, The Goals 

Lovisa Sterner, expert, Ungdomsbarometern 



 

Eva Klang Vänerklint, socialchef, Hörby kommun 
m fl. spännande talare med framtidsfokus! 

 

 

 

TAR DIN KOMMUN HEM PRISET "ÅRETS INNOVATIVA KOMMUN 2019"? 

NOMINERA DIREKT HÄR!  

 

 

  

 

Future & Welfare arrangeras av Piku AB med samarbetspartner Altitude Meetings AB. 

Mer information om konferensen på Future & Welfare 2019 

 

  

https://pikukommun.us17.list-manage.com/track/click?u=6bf8e77201c299bc17be09c6b&id=6e41640dd3&e=848b2ee074
https://pikukommun.us17.list-manage.com/track/click?u=6bf8e77201c299bc17be09c6b&id=6e41640dd3&e=848b2ee074
https://pikukommun.us17.list-manage.com/track/click?u=6bf8e77201c299bc17be09c6b&id=4903e66ee3&e=848b2ee074
https://pikukommun.us17.list-manage.com/track/click?u=6bf8e77201c299bc17be09c6b&id=956de49542&e=848b2ee074


  

   

 

 

Till www.futureandwelfare.com  

 

 

    

 

Vill du inte ha mer information om konferensen. Avanmäl dig HÄR 

 Hör gärna av dig till oss om du har frågor: info@pikukommun.se 

 

  

    

 

https://pikukommun.us17.list-manage.com/track/click?u=6bf8e77201c299bc17be09c6b&id=5aa056ae47&e=848b2ee074
https://pikukommun.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=6bf8e77201c299bc17be09c6b&id=8293f95235&e=848b2ee074&c=ef719270b3
mailto:info@pikukommun.se
https://pikukommun.us17.list-manage.com/track/click?u=6bf8e77201c299bc17be09c6b&id=ffa0e5e560&e=848b2ee074


 



Från: Sveriges Kommuner och Landsting <Utskick@skl.se> 
Skickat: den 1 oktober 2018 16:09 
Kopia: Munthe Nils; Nordh Anders; Svanberg Malin 
Ämne: Introduktion till medborgarbudget! 
Bifogade filer: Inbjudan 11 december 2018.pdf 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Färdigt: den 22 oktober 2018 08:00 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Sveriges Kommuner och Landsting och dess projekt Medborgardialog har arbetat med medborgarbudget 
i tio år och prövat och utvecklat en modell tillsammans med kommuner utifrån nationella och 
internationella erfarenheter.  
 

Medborgarbudget är inte en metod utan ett system för att involvera medborgare i prioritering av lokala 

resurser, genom att ge medborgarna inflytande i främjas engagemang att utveckla och ta ansvarstagande 

att ta hand om den lokala miljön där medborgaren lever sitt vardagsliv. Medborgardbudget kan användas 

inom en rad olika områden, i Sverige finns många exempel där medborgarna utforma den fysiska miljön, 

men medborgarbudget används även landsbygdsutveckling, involvera unga och motverka segregation. 

Internationellt finns många fler exempel och endast fantasin sätter gränser. 

 

Forskning visar också att medborgare som deltar i medborgarbudgetprocesser blir mer intresserade av 

politik och även av politiska partier och får genom sitt deltagande större kunskap om kommuners 

beslutsprocesser. 

 

Detta seminarium riktar sig till dig som är nyfiken såväl som är i startgroparna och vill ha konkreta tips. 

Efter seminariet kommer du att ha fått såväl teori, praktik och tagit del av aktuella exempel från Sverige 

och internationellt. 

 

Varmt välkommen med din anmälan!  

 

Med vänliga hälsningar 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Datum. 

 
11 december 2018 

Ange plats. Saturnus Konferens, Hornsgatan 15. Lokal: Ivar - Lo 

Målgrupp. Tjänstemän och politiker 

Tid. 10.00–16.00 

Anmälan. Anmäl dig här: Anmälan 
Sista anmälningsdag: 19 november 
Vid frågor kontakta: anders.nordh@skl.se eller malin.svanber@skl.se  
 
 
 

http://delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=13538&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=69197&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
mailto:anders.nordh@skl.se
mailto:malin.svanber@skl.se
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VÄLKOMMEN TILL 

SEMINARIUM OM 

 

Medborgarbudget  
Sveriges Kommuner och Landsting och dess projekt Medborgardialog har arbetat med 

medborgarbudget i tio år och prövat och utvecklat en modell tillsammans med kommuner 

utifrån nationella och internationella erfarenheter.  

 

Medborgarbudget är inte en metod utan ett system för att involvera medborgare i prioritering av 

lokala resurser, genom att ge medborgarna inflytande i främjas engagemang att utveckla och ta 

ansvarstagande att ta hand om den lokala miljön där medborgaren lever sitt vardagsliv. 

Medborgardbudget kan användas inom en rad olika områden, i Sverige finns många exempel där 

medborgarna utforma den fysiska miljön, men medborgarbudget används även 

landsbygdsutveckling, involvera unga och motverka segregation. Internationellt finns många fler 

exempel och endast fantasin sätter gränser. 

 

Forskning visar också att medborgare som deltar i medborgarbudgetprocesser blir mer intresserade 

av politik och även av politiska partier och får genom sitt deltagande större kunskap om 

kommuners beslutsprocesser. 

 

Detta seminarium riktar sig till dig som är nyfiken såväl som är i startgroparna och vill ha konkreta 

tips. Efter seminariet kommer du att ha fått såväl teori, praktik och tagit del av aktuella exempel 

från Sverige och internationellt. 

 

Varmt välkommen med din anmälan!  

 

Datum. 

 

11 december 2018 

Målgrupp. Tjänstemän och politiker 

Tid 10.00–16.00 

Anmälan. Anmäl dig här: Anmälan 

Pris: 1800 kr 

Sista anmälningsdag: 19 november 

Vid frågor kontakta: anders.nordh@skl.se eller malin.svanberg@skl.se  

 

 

 
 

  

 

http://delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=13538&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=69197&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
mailto:anders.nordh@skl.se
mailto:malin.svanberg@skl.se
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PROGRAM 

10.00  Välkommen  

  Medborgarbudget i Sverige 2010- 2018 

 Internationell utblick 
 
 

 

12:00 

 

12:45 

Lunch 
 
Hur går medborgarbudget till? 

 

Vi går igenom och provar de olika stegen, från formerande av kriterier, till 
förslagsinlämning, bearbetning, röstning och korande av vinnare 

 
16:00 Slut för dagen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetuppföljning september 2018 
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Sammanfattning 

 

September månads budgetuppföljning visar en prognos för 2018 på 20 088 tkr. Resultatet för året är budgeterat 

till 18 245 tkr vilket innebär en total budgetavvikelse på 1 842 tkr. Det är en försämring på 1 537 tkr jämfört med 

augusti uppföljning. 

Nettokostnaderna i förhållande till skatter och generella statsbidrag är ett mått som visar hur kommunens resultat 

utvecklar sig. Prognosen för 2018 visar att kommunens nettokostnader är lägre än skatter och generella 

statsbidrag. Den sista skatteunderlagsprognosen som publicerades i oktober visar något sämre prognos för 2018. 

Skillnaden är på 1 399 tkr jämfört med augusti månad.  

Räntekostnaderna är låga för kommunen just nu och enligt riksbanken blir det inte någon förändring på 

reporäntan.  Detta betyder att räntekostnaderna kommer fortsätta att vara låga hela 2018. 

Investeringsbudget för år 2018 är 56 952 tkr. Fram till och med september har kommunen investerat för 13 736 

tkr och prognos för helår är 44 608 tkr. Det är osäkert om Vimmerby Kommun kommer uppnå målet att 

självfinansieringsgraden av investeringar ska uppgå till 100 procent. 

Inför budget 2018 avsattes 5 000 tkr för oförutsedda medel och under året har följande beslut fattats där 

finansiering har skett genom dessa.  

Budget  5 000  
Organisationsförändring lokalvård 1 595 KS § 6, 2018-01-09 

Löneåtgärder vid miljö- och byggnadsförvaltningen 300 KS § 96, 2018-04-10 

Utökat bidrag till Vimmerbyortens Ryttarförening 300 KS § 104, 2018-04-10 

Maskinbidrag till Vimmerby golfklubb 45 KS § 103, 2018-04-24 

Tilläggsanslag Campus Småland 167 KF § 53, 2018-03-26 

Program för aktivitetsuppföljning Raindance Tid 100 KS § 170, 2018-06-13 

Omläggning an naturgräs Ceos 100 KS § 184, 2018-09-04 

   
Summa 2 607  

   
Kvar av oförutsedda medel 2 393  

 

  



 

2 

 

Resultatredovisning 

 

Årets resultat prognostiseras till 20 088 tkr. Resultatet för 2018 är budgeterat till 18 245 tkr, vilket innebär en 

budgetavvikelse på 1 842 tkr.  

 

Resultatbudget Perioden Helår    

Tkr 

Utfall 

2018  

jan-sep 

Utfall 

2017  

jan-sep 

Helårs-

budget 

2018 

Bedömd 

prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott 

- 

Utfall 

helår 

2017  

Bedömd 

prognos 

föregående 

månad helår 

 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott 

- 

Verksamhetens intäkter 251 391 259 043 262 921 335 288 72 367  356 115 
 

337 003 74 082  

Verksamhetens kostnader -892 871 -873 113 -1 146 652 -1 232 765 -86 114  -1 233 405 
 

-1 233 443 -86 691  

Varav personalkostnader -540 648 -533 751 -693 868 -730 212 -36 344  -771 226 
 

-730 283 -36 415  

Avskrivningar -23 341 -24 080 -33 016 -31 532 1 484  -32 269 
 

-31 532 1 484  

Summa nettokostnader -664 821 -638 150 -916 747 -929 009 -12 263  -909 560 
 

-927 972 -11 125  

  
      

 

  

Skatter och generella 

statsbidrag 

700 164 673 971 934 992 933 833 -1 159  900 546 

 

935 232 240  

Finansiella intäkter 20 095 19 447 10 500 22 457 11 957  24 382 
 

21 457 10 957  

Finansiella kostnader -6 889 -5 941 -10 500 -7 193 3 307  -7 683 
 

-7 193 3 307  

Extraordinära intäkter 0 289 0 0 0  343   0 0  

Summa finansiering 713 370 687 477 934 992 949 097 14 105  917 588 
 

949 496 14 504  

  
      

 

  

Summa resultat 48 549 49 327 18 245 20 088 1 842  8 028  21 524 3 379  

 

  

Prognosen innehåller underskott som är främst koncentrerad hos Barn- och Utbildningsnämnden, 

Samhällsbyggnadsavdelning och Socialnämnden. Barn- och Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 9,0 

mnkr orsakat av högre barnantal på grundskolan och förskolan, samt högre kostnader än budgeterat för 

interkommunala ersättningar till gymnasiet.  

Samhällsbyggnadsavdelning redovisar ett underskott på 7,5 mnkr vilket beror på högre kostnader för livsmedel, 

vinterväghållning, reaförluster vid försäljning av fastigheter, uteblivet uttag från skogen, utbildningskostnader 

inom räddningstjänsten samt personalkostnader och materiella kostnader hos räddningstjänsten på grund av den 

extremt torra sommaren. 

För Socialnämnden är den största avvikelsen inom funktionshinders verksamhet och äldreomsorgen. Nämndens 

årsresultat pekar på ett underskott på 3,1 mnkr. En av orsaken till detta är flera assistensärende som tillkom förra 

året där budget saknas samt ett assistansärende som har tillkommit nu 2018. Inom äldreomsorgen är en person 

med behov av extraordinära insatser dygnet runt, det som orsakar en del av underskottet. 

Dock kompenseras underskottet från verksamheterna till stor del av överskottet på Finansförvaltningen. 

Finansiella intäkter prognostiserats bli högre än budgeterat. Räntorna fortsätter vara låga vilket betyder att de 

finansiella kostnaderna fortsätter vara lägre än budgeterat. Prognosen visar ett överskott på 15,7 mnkr. Central 

förvaltnings resultat pekar också på ett överskott på 5,6 mnkr vilket beror till stor del på försäljning av fibernätet. 

För utförligare information, se bilagorna med nämndernas driftredovisningar.  
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Bilden visar hur Vimmerby kommuns nettokostnader har utvecklats i förhållande till skatteintäkter och generella 

statsbidrag, exklusive finansnetto. För att Vimmerby kommun ska klara av sina välfärdsuppdrag framöver, samt 

egenfinansiera investeringarna, krävs det att nettokostnaderna fortsättningsvis understiger skatteintäkterna och de 

generella statsbidragen.  

Prognosen för 2018 visar att skatteintäkter och generella statsbidrag är 4 800 tkr högre än kommunens 

nettokostnader. 

 

 

 

 

 

 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prognos

2018

Verksamhetens nettokostnader 712,3 705,5 749,7 796,4 785,9 834,5 911,5 929,0

Skatteintäkter och generella
statsbidrag

735,3 741,6 755,4 767,8 792,9 839,8 900,5 933,8

660

710

760

810

860

910

960

Miljoner kr

Verksamhetens nettokostnader samt skatteintäkter 
och generella statsbidrag
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Nämndernas driftredovisning 

 

I tidigare avsnitt redovisas Vimmerby kommuns ekonomi utifrån kostnader och intäkter. I driftredovisningen är 

ekonomin istället uppdelad utifrån nämndernas ansvarsområden. Nämndernas totala avvikelse för helåret 

prognostiseras till minus 13 810 tkr, exklusive de centrala kostnadsposterna. Om de centrala kostnadsposterna 

inkluderas prognostiseras avvikelsen till minus 12 263 tkr.   

I Bilagorna finns en detaljerad redovisning och kommentarer om nämndernas budgetuppföljning och prognos för 

helåret. Nämndernas underskott kompenseras till en stor del av finansförvaltningens överskott. 

 

 

 Perioden Helår    

Tkr 

Utfall 

2018  

jan-sep 

Utfall 

2017 

jan-sep 

Helårs-

budget 

2018 

Bedömd 

prognos  

helår 

 

 

Avvikelse 

mot 

budget 

överskott+ 

underskott 

- 

Utfall 

helår 2017  

Bedömd 

prognos 

föregående 

månad 

helår 

 

 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Intäkter kommunstyrelsen 113 836 107 361 130 068 148 713 18 645  146 468 
 

150 838 20 770  

Kostnader kommunstyrelsen -245 064 -236 564 -332 746 -353 303 -20 557  -366 719 
 

-353 717 -20 971  

Netto kommunstyrelsen -131 228 -129 203 -202 678 -204 590  -1 912  -220 252 
 

-202 879  -200  

Intäkter Socialnämnden 71 811 83 300 63 737 92 038 28 301  107 744 
 

92 038 28 301  

Kostnader Socialnämnden -339 778 -335 533 -421 890 -453 291 -31 401  -448 301 
 

-453 291 -31 401  

Netto Socialnämnden -267 967 -252 233 -358 153 -361 253  -3 100  -340 557 
 

-361 253  -3 100  

Intäkter barn och utbildningsnämnden 34 432 38 970 31 915 54 604 22 689  62 254 
 

54 204 22 289  

Kostnader barn och utbildningsnämnden -288 272 -281 928 -365 324 -397 013 -31 690  -393 661 
 

-397 113 -31 790  

Netto Barn- och utbildningsnämnden -253 840 -242 958 -333 409 -342 409  -9 001  -331 407 
 

-342 909  -9 501  

Intäkter Miljö och byggnadsnämnden 0 0 0 0 0  0 
 

0 0  

Kostnader Miljö och byggnadsnämnden -4 754 -5 231 -7 179 -6 916 263  -6 930 
 

-6 916 263  

Netto Miljö och byggnadsnämnden -4 754 -5 231 -7 179 -6 916  263  -6 930 
 

-6 916  263  

Intäkter revision 0 0 0 0 0  0 
 

0 0  

Kostnader revision -226 -377 -811 -811 0  -774 
 

-811 0  

Netto revision -226 -377 -811 -811  0  -774 
 

-811  0  

Intäkter överförmyndare 2 056 3 317 4 181 2 811 -1 370  5 473 
 

2 800 -1 381  

Kostnader överförmyndare -4 051 -5 459 -6 015 -4 775 1 240  -7 128 
 

-4 768 1 247  

Netto överförmyndare -1 995 -2 142 -1 834 -1 964  -130  -1 655 
 

-1 968  -134  

Intäkter valnämnden 322 0 325 322 -3  0 
 

322 -3  

Kostnader valnämnden -777 -3 -1 008 -935 73  -12 
 

-1 005 3  

Netto valnämnden -455 -3 -683 -613 70  -12 
 

-683 0  

Summa intäkter nämnder 222 457 232 948 230 226 298 488 68 262  321 939 
 

300 203 69 977  

Summa kostnader nämnder -882 922 -865 095 -1 134 973 -1 217 044 -82 072  -1 223 525 
 

-1 217 622 -82 649  

Nettokostnader nämnder -660 465 -632 147 -904 747 -918 556 -13 810  -901 587 
 

-917 419 -12 672  

Intäkter finansförvaltningen 749 198 719 518 978 187 993 090 14 903 959 550 
 

993 489 15 302 

Kostnader finansförvaltningen -40 184 -38 044 -55 195 -54 446 749 -49 935 
 

-54 546 749 

Netto finansförvaltningen 709 014 681 474 922 992 938 644 15 652  909 615 
 

938 943 16 051  

  
      

 

  

Summa totala intäkter 971 655 952 466 1 208 413 1 291 578 83 165 1 281 489 
 

1 293 692 85 279 

Summa totala kostnader -923 106 -903 139 -1 190 168 -1 271 490 -81 323 -1 273 460   -1 272 168 -81 900 

Summa totalt 48 549 49 327 18 245 20 088 1 842  8 028 
 

21 524 3 379  
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Investeringsredovisning 
Under året har investeringar genomförts för 13 736 tkr. Prognosen för investeringar uppgår till 44 608 tkr och 

budgeten för 2018 är 56 952 tkr. Under året kommer det att göras en genomgång för att se om utgifterna är att 

klassificeras som investering eller drift. Kommunens behov av att investera är fortsatt stort och i framtiden 

kommer kommunen att behöva investera i större utsträckning än idag. Dock så kommer det att innebära en 

prioritering mellan projekt och år, samt att det behöver ett högre driftsresultat för att det ska gå att självfinansiera 

investeringarna och samtidigt minska kommunens låneskuld. Det är osäkert om Vimmerby Kommun kommer 

uppnå målet att självfinansieringsgraden av investeringar ska uppgå till 100 procent. 

Förvaltning                                                

tkr Projekt 

Utfall 2018 

jan-sep 

Prognos 

för året 

Budget 

2018 

Igångsättnings 

beslut 

  Energieffektiviseringar 396  1 000 1 000 1 000 

  Passersystem stadshuset   700 500 500 

  Anslutningsavgift fiber 12  700 500   

  Verksamhetsanpassade lokaler 488 1 500 1 500 1 500 

  AL-skolan upprustning 1 583 3 000 3 000 3 000 

  Vimarskolan upprustning  77 500 1 000 1 000 

  Gymnasiet A-Huset plåttak, fönster , fasad 22 3 000 3 000 3 000 

  Vimarskolan paviljong 354 450 500 500 

  Ny förskola   500 500 500 

  Djursdala skola 1 124  1 124 1 000 1 000 

  Norrängen 1 893 1 500 1 100   

  Bil med kyla till kostverksamheten    600   

  Släckbilar 3 896 4 200 4 200 4 200 

 Räddningstj Ledningsfordon 170 170   

  Ledningsstöd/datasystem   400 400 400 

  Höjdfordon 1 500  7 300 7 300 7 300 

  Släpspruta   350 350 350 

  Tvättutrustning   500 1 500 1 500 

  Vackra Vimmerby 23 500 500  500 

  Exploatering Nossen  193  1 000 3 800  3 800 

  Exploatering Krönsmon/Ceos  610  610 2 000  2 000 

  Exploatering Nybble  22 22 1 500  1 500 

  Exploatering folkets park  311 650 650  650 

  Asfalteringsprogram 341 3 000 3 000  3 000 

  Inventering avfallsdeponier   0 600 200 

  Trafiksäkerhetsåtgärder 13  300 300  300 

  Ombyggnation bussfickor 13  100 100  100 

  Tillgänglighetsanpassning 102  400 400  400 

  Utbyte av belysningsstolpar   200 200  200 

  Isfräs   250 250  250 

  Ceos Ljudanläggning  146   170 200 200 

  Ceos Naturgräs 241  300 300 200 

  Ceos Bevattning    103   100 

  Ishallen Ljudanläggning  9  200 200   

  Bibliotek omställning     250   

  Äldreboende till och ombyggnad 30  30 2 500 2 500 

  Resecentrum 72 300 400 400 

  Utbyggnad Vidala   200 1 000 1 000 

  Kontaktcenter bygg 4  200 1 800 200 

  Kontaktcenter inventarier och system     652   

  Utredningar av ishall/idrottshall 298  500 500 500 

  

Infrastruktur kringutrustning skolans 

digitalisering   350 700   

  Utbyggnad Södra vi förskola  1 300 500 500 

  Familjecentral   0 500   

  Särskilda arbeten   1 400 1 500   

  Ombyggnad av brandstation 280 3 200 3 200 3 200 
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  Vimarskolans kök 155 155     

  Stadshuset takrenovering 79 79     

  Utrustning Plenisalen 4 4     

 GC-väg Gullringen  100 700 700 

 Idrottshallen, vikvägg o golv  1 500   

 Frödinge kök  600   

 Köksutrustning     

Kommunstyrelsen   13 653 43 808 56 152 48 450 

  

Årligt utbyte verksamhetsförändringar, 

sängar              250 450 250 

  

Årligt utbyte verksamhetsföråndringar, 

inventarier 41             200 0 200 

  Utbyte av inventarier hemtjänst  42  200 200 200 

  Inventarier Servicebostad    150 150 150 

Socialnämnden   83 800 800 800 

Totalt   13 736 44 608  56 952 49 250 
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Bilagor 
Central förvaltnings driftredovisning 
 

    Perioden Helår    
    

Verksamhet/tkr 

Intäkt Kostnad                    

Netto 

Utfall 

2018 

jan-sep 

Utfall 

2017 

jan-maj 

Helårs-

budget 

2018 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

mot 

budget 

överskott+               

underskott 

- 

Utfall 

helår 

2017  

Bedömd 

Prognos  

föregående 

månad helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+               

underskott - 

1) 00 Kommunfullmäktige Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

     Kostnad -410 -560 -607 -637 -30  -788  -637 -30  

     Varav personal -324 -454 -429 -490 -61  -626  -490 -61  

      Netto -410 -560 -607 -637 -30  -788  -637 -30  

2) 00 Övrig  Intäkt 722 846 570 740 170  856  740 170  

   Kommunledning Kostnad -5 630 -7 138 -10 697 -8 308 2 389  -32 668  -8 308 2 389  

     Varav personal -2 155 -2 088 -2 778 -2 930 -152  -2 798  -2 930 -152  

      Netto -4 908 -6 292 -10 127 -7 568 2 559  -31 812  -7 568 2 559  

3) 02 Kommun- Intäkt 0 68 756 775 19  704  775 19  

   ledning inkl jurist Kostnad -2 604 -2 463 -4 171 -4 110 61  -3 933  -4 110 61  

     Varav personal -1 800 -1 772 -2 501 -2 541 -40  -2 388  -2 541 -40  

      Netto -2 604 -2 395 -3 415 -3 335 80  -3 229  -3 335 80  

4) 03 Administrativ- Intäkt 2 321 635 1 344 2 130 786  1 105  1 872 528  

   avdelning Kostnad -12 768 -7 377 -18 735 -18 560 175  -10 427  -18 439 296  

     Varav personal -7 391 -4 328 -10 495 -9 848 647  -5 926  -10 199 296  

      Netto -10 447 -6 742 -17 391 -16 430 961  -9 322  -16 567 824  

5) 04 Ekonomi- Intäkt 16 -57 435 435 0  428  435 0  

   avdelning Kostnad -3 794 -3 781 -5 755 -5 155 600  -5 195  -5 155 600  

     Varav personal -2 864 -2 929 -4 363 -3 800 563  -4 004  -3 800 563  

      Netto -3 778 -3 838 -5 320 -4 720 600  -4 767  -4 720 600  

6) 06 CLA, Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

   centralt löneanslag Kostnad 0 0 -5 667 -4 500 1 167  0  -4 500 1 167  

     Varav personal 0 0 -5 667 -4 500 1 167  0  -4 500 1 167  

      Netto 0 0 -5 667 -4 500 1 167  0  -4 500 1 167  

7) 06 HR-avdelning Intäkt 0 0 150 150 0  585  150 0  

     Kostnad -7 350 -7 198 -11 638 -10 638 1 000  -10 103  -10 638 1 000  

     Varav personal -4 727 -4 674 -7 399 -6 493 906  -6 407  -6 538 861  

      Netto -7 350 -7 198 -11 488 -10 488 1 000  -9 518  -10 488 1 000  

8) 08 IT-service Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

     Kostnad -6 197 -6 026 -7 236 -8 496 -1 260  -8 043  -8 496 -1 260  

     Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto -6 197 -6 026 -7 236 -8 496 -1 260  -8 043  -8 496 -1 260  

9) 09 Övrig gemensam Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

   verksamhet Kostnad -1 643 -1 603 -2 358 -2 208 150  -2 131  -2 208 150  

     Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto -1 643 -1 603 -2 358 -2 208 150  -2 131  -2 208 150  

10) 40 Bilpool Intäkt 51 195 340 340 0  347  340 0  

     Kostnad -196 -219 -700 -340 360  -303  -340 360  

     Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto -145 -24 -360 0 360  44  0 360  

    TOTALT Intäkt 3 110 1 687 3 595 4 570 975  4 025  4 312 717  

     Kostnad -40 592 -36 365 -67 564 -62 952 4 612  -73 591  -62 831 4 733  

      Varav personal -19 261 -16 245 -33 632 -30 602 3 030  -22 149  
-30 998 2 634  

      Netto -37 482 -34 678 -63 969 -58 382 5 587  -69 566  -58 519 5 450  
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Kommentar till helårsprognos  

 

1) Prognosen visar ett underskott mot budget. Underskottet beror på högre kostnader för arvoden. 

   
2) Prognosen visar ett överskott mot budget vilket beror till stor del på försäljning av fibernätet. 

 

  

3) Prognosen visar ett överskott mot budget vilket beror på lägre kostnader för köpta tjänster och högre 

interna intäkter.  

 

  

4) Prognosen visar ett överskott mot budget vilket beror till stor del på högre intäkter från Biblioteket, 

Museumet och Växeln samt projekt Mukono men också på lägre kostnader för personal och köpta 

tjänster. 

 

 

   
5) Prognosen visar ett överskott mot budget. Vilket beror på lägre personalomkostnader pga 

föräldraledighet utan extra personal.  

   
6)7) Prognosen visar ett överskott mot budget vilket beror till stor del på det överskott som finns på centralt 

löneanslag men också på lägre kostnader för personal och systemkostnader.  

  

 

8) Prognosen visar ett underskott mot budget vilket beror på underbudgetering av datasystem. 

   

9) Prognosen visar ett överskott mot budget vilket beror på lägre kostnader för köpta tjänster. 

 

 

 
10) Prognosen visar ett överskott mot budget vilket beror på ej införande av elektronisk körjournal 2018. 

 

 

  

 

  



 

9 

 

Samhällsbyggnadsavdelningens driftredovisning 
 

    Perioden Helår    
    

Verksamhet/tkr 

Intäkt                         

Kostnad                   

Netto 

Utfall 

2018 

jan-sep 

Utfall 

2017 

jan-sep 

Helårs- 

budget 

2018 

Bedömd 

prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2017  

Bedömd 

Prognos  

föregående 

månad helår 

Avvikelse 

mot 

budget             

överskott+ 

underskott 

- 

1) 05 Teknisk Intäkt 75 63 0 0 0  0  0 0  

    administration Kostnad -1 831 -1 982 -2 447 -2 507 -60  -2 571  -2 507 -60  

      Varav personal -1 699 -1 611 -2 245 -2 305 -60  -2 133  -2 305 -60  

      Netto -1 756 -1 919 -2 447 -2 507 -60  -2 571  -2 507 -60  

2) 12 Industriavtal Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Kostnad -4 444 -4 378 -5 800 -5 700 100  -5 498  -5 700 100  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto -4 444 -4 378 -5 800 -5 700 100  -5 498  -5 700 100  

3) 14 Kostenheten Intäkt 7 518 7 459 9 290 10 920 1 630  10 919  10 840 1 550  

      Kostnad -32 647 -32 340 -43 318 -45 198 -1 880  -43 780  -45 118 -1 800  

      Varav personal -18 463 -18 215 -25 159 -25 499 -340  -24 127  -25 474 -315  

      Netto -25 129 -24 881 -34 028 -34 278 -250  -32 861  -34 278 -250  

4) 15 Lokalvårdsenheten Intäkt 14 628 13 378 19 521 19 521 0  17 861  19 521 0  

      Kostnad -14 251 -13 155 -19 521 -19 831 -310  -17 940  -19 831 -310  

      Varav personal -13 409 -11 929 -17 869 -18 179 -310  -16 224  -18 179 -310  

      Netto 377 223 0 -310 -310  -79  -310 -310  

5) 21 Grustag Intäkt 73 149 1 000 90 -910  228  100 -900  

      Kostnad -273 -256 -700 -290 410  -524  -100 600  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto -200 -107 300 -200 -500  -295  0 -300  

6) 24 Skogsdrift Intäkt 0 797 2 955 0 -2 955  2 819  2 955 0  

      Kostnad -28 -746 -1 950 -25 1 925  -1 681  -1 950 0  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto -28 51 1 005 -25 -1 030  1 138  1 005 0  

7) 28 Bostadsanpassning Intäkt 0 19 0 0 0  19  0 0  

      Kostnad -1 226 -841 -2 152 -1 902 250  -1 105  -1 902 250  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto -1 226 -822 -2 152 -1 902 250  -1 086  -1 902 250  

8) 32 Gatukontoret Intäkt 12 171 10 894 10 845 12 645 1 800  17 291  12 645 1 800  

      Kostnad -32 108 -30 571 -40 475 -42 275 -1 800  -45 170  -42 276 -1 800  

      Varav personal -9 606 -9 623 -12 837 -13 237 -400  -12 909  -13 237 -400  

      Netto -19 937 -19 677 -29 630 -29 630 0  -27 879  -29 631 0  

9) 36 Infrastruktur, trafik Intäkt 493 442 0 890 890  1 008  890 890  

      Kostnad -6 724 -6 849 -12 252 -12 892 -640  -12 254  -12 892 -640  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto -6 231 -6 407 -12 252 -12 002 250  -11 246  -12 002 250  

10) 37 
Mark o 

exploatering    
Intäkt 

5 657 4 473 341 11 101 10 760  
4 823 

 

11 141 10 800  

      Kostnad -6 791 -5 397 -954 -14 714 -13 760  -14 543  -14 254 -13 300  

      Varav personal -57 -15 0 -60 -60  2  -60 -60  

      Netto -1 134 -924 -613 -3 613 -3 000  -9 721  -3 113 -2 500  

11) 88 Räddningstjänsten Intäkt 2 287 1 510 1 431 2 341 910  1 609  2 211 780  

      Kostnad -16 884 -14 542 -19 186 -23 046 -3 860  -20 628  -22 796 -3 610  

      Varav personal -12 393 -10 232 -13 868 -16 418 -2 550  -13 947  -16 448 -2 580  

      Netto -14 597 -13 032 -17 755 -20 705 -2 950  -19 019  -20 585 -2 830  

12)   Fastighetskontoret Intäkt 61 820 59 625 79 044 82 444 3 400  81 058  82 444 3 400  

      Kostnad -63 062 -60 726 -85 044 -88 444 -3 400  -90 022  -88 444 -3 400  

      Varav personal -2 089 -1 679 -3 122 -2 892 230  -2 547  -2 892 230  

      Netto -1 242 -1 101 -6 000 -6 000 0  -8 964  -6 000 0  

13)   TOTALT Intäkt 104 722 98 809 124 427 139 952 15 525  137 635  142 747 18 320  

     Kostnad -180 269 -171 783 -233 800 -256 825 -23 025  -255 716  -257 771 -23 970  

      Varav personal -57 716 -53 304 -75 100 -78 590 -3 490  -71 885  -78 595 -3 495  

      Netto -75 547 -72 974 -109 373 -116 872 -7 500  -118 081  -115 024 -5 650  
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  Kommentarer till helårsprognos  

     
1) 

 

Teknisk administration: Prognosen är ett underskott mot budget med 60 tkr, där personalkostnaderna är den post 

som drar över budget. Prognosen är oförändrad.  
 

    
2)  Industriavtal: Prognosen är ett överskott mot budget på 100 tkr enligt erhållen prognos från Vemab.  
 

 Prognosen är oförändrad.    
 

    
3) 

 

Kostenheten: Prognosen är ett underskott mot budget på 300 tkr. Livsmedelskostnaderna är utöver budget på 

grund av högre prisnivå än budgeterat samt fler serverade portioner. I prognosen är matdistribution till  

 

 

Hultsfred medräknad. Prognosen är osäker, främst på grund av befarade livsmedelsprishöjningar. Prognosen har 

förbättrats med 350 tkr. 
 

    
4) 

 

Lokalvårdsenheten: Prognosen är ett underskott mot budget på 310 tkr, vilket utgörs av personalkostnader av 

engångskaraktär.   
 

    
5) 

 

Grustag: Prognosen är ett underskott mot budget på 500 tkr, pga att inga större uttag planeras samt att åtgärder 

efter åläggande från Länsstyrelsen och förlängt täkttillstånd gett merkostnader. Prognosen har försämrats med 200 

tkr. 
 

 
    

6) 

 

Skogsdrift: Prognosen är ett underskott mot budget på 1030 tkr. Avvikelsen beror på att upphandlingen av 

skogsförvaltningsuppdraget överklagats, vilket får som konsekvens att inget uttag sker i år.  
 

 Prognosen har försämrats med 1030 tkr.   
 

    
7)  Bostadsanpassning: Prognosen är ett överskott mot budget på 250 tkr. Prognosen är oförändrad. 
 

    
8) 

 

Gatukontoret: Prognosen följer budget, trots höga kostnader för vinterväghållning för årets första månader. Detta 

beror bland annat på att verksamheten även haft intäkter för vinterväghållning som utförts åt andra  

 

 

verksamheter. Vidare har en del maskiner sålts samtidigt som nyanskaffningen dragit ut på tiden. Tilläggsanslag 

100 tkr erhållet för införandet av tidsrapporteringssystem. Parkeringsövervakningen prognostiseras ge ett 

överskott mot budget på 50 tkr. Prognosen för gatubelysningen är ett underskott på 450 tkr, delvis pga beslut om 

utökning. Översyn av gatubelysningen pågår. Prognosen är oförändrad. 

 

9) 

 

Infrastruktur, trafik: Prognosen är ett överskott mot budget på 250 tkr. Möjligheten att returnera busskort 

påverkar resultatet positivt. Prognosen är osäker pga ev in-/ utflyttning och tillkommande skolskjutsar.  
 

 Prognosen är oförändrad.   
 

    
10) 

 

Mark o exploatering: Prognosen för verksamheten är ett underskott mot budget på 3 mnkr. Under verksamheten 

redovisas såväl reavinster som reaförluster vid försäljning av kommunala fastigheter.  
 

 Prognosen är därmed osäker. Försålda objekt är bla Ulveberg, Stören 2 o 3, en tomt på Ceos, Pelarne skola, 

 

 

gula kiosken och mark i Storebro till Borgkronan. I prognosen upptas även beslutad försäljning av Snickaren 16 

samt två tomter i Kohagen. Försäljningen av Snickaren 16 ger en reaförlust på 2,1 mnkr. På grund av stort antal 

detaljplaner är konsultkostnaderna högre än budget. Prognosen har försämrats med 500 tkr pga tillkomna uppdrag. 
 

    
11) 

 

Räddningstjänsten: Prognostiserat utfall är ett underskott mot budget på 2950 tkr. Under den extremt torra 

sommaren fördubblades antalet larm jämfört med förra sommaren, vilket medförde höga kostnader för  
 

 personal och material. Intäkterna prognostiseras hamna över budget pga hög andel utförda och planerade 
 

 utbildningar såväl internt inom kommunen samt till externa företag.  
 

 Även utbildningskostnader utöver budget pga nyanställningar, varav ers förlorad arb inkomst är en del.  
 

 Vidare fortsatt stor osäkerhet kring utfall reparations- och underhållskostnader pga ålderstigen maskinpark.  
 

 Prognosen har försämrats med 120 tkr där förändringen främst är kostnader för reparation och underhåll.  
 

    
12)  Fastighetskontoret: Prognosen följer budget. Såväl högre intäkter som kostnader pga tillkommna objekt.  

  Personalkostnaderna under budget pga vakanta tjänster.  
     
13) 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen: Prognosen är ett underskott mot budget med 7,5 mnkr. De enskilt störst 

avvikande posterna är kostnaderna för livsmedel, vinterväghållning, reaförluster vid försäljning  

 

av fastigheter, uteblivet uttag från skogen, utbildningskostnader inom räddningstjänsten samt personalkostnader 

och materiella kostnader hos räddningstjänsten pga den extremt torra sommaren.  

 Prognosen har försämrats med 1850 tkr. 
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Utvecklingsavdelningens driftredovisning 

 
  

      Perioden Helår    
    

Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 

2018 

jan-maj 

Utfall 

2017 

jan-maj 

Helårs-

budget 

2018 

Bedömd 

prognos 

helår 

 

 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2017  

Bedömd 

Prognos  

föregående 

månad helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

1) 12 Näringslivsenheten Intäkt 1 207 1 852 0 607 607  1 395  607 607  

      Kostnad -3 661 -4 287 -5 152 -5 209 -57  -5 731  -5 209 -57  

      Varav personal -2 355 -2 286 -3 276 -2 976 300  -3 311  -2 976 300  

      Netto -2 454 -2 435 -5 152 -4 602 550  -4 336  -4 602 550  

2) 40 Kultur- och fritids- Intäkt 181 232 347 297 -50  418  347 0  

    administration Kostnad -2 157 -2 328 -2 991 -3 291 -300  -3 347  -3 291 -300  

      Varav personal -1 719 -1 884 -1 966 -2 266 -300  -2 508  -2 266 -300  

      Netto -1 976 -2 096 -2 645 -2 994 -350  -2 929  -2 945 -300  

3) 42 Fritidsanläggningar Intäkt 489 612 944 744 -200  770  694 -250  

      Kostnad -3 333 -4 368 -5 759 -5 759 0  -5 817  -5 759 0  

      Varav personal 0 -2 0 0 0  -2  0 0  

      Netto -2 844 -3 756 -4 815 -5 015 -200  -5 047  -5 065 -250  

4) 44 Övrig fritidsverk- Intäkt 834 732 90 801 711  735  801 711  

    samhet Kostnad -4 203 -4 040 -4 767 -5 478 -711  -5214  -5 478 -711  

      Varav personal -2 114 -2 283 -2 652 -2 652 0  -2775  -2 652 0  

      Netto -3 369 -3 308 -4 677 -4 677 0  -4 479  -4 677 0  

5) 45 Stöd fritidsverk- Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

    samhet Kostnad -4 078 -2 266 -4 530 -4 530 0  -2 346  -4 530 0  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto -4 078 -2 266 -4 530 -4 530 0  -2 346  -4 530 0  

6) 46 Kulturverksamhet Intäkt 37 284 35 35 0  388  35 0  

      Kostnad -513 -5 038 -572 -572 0  -6 988  -572 0  

      Varav personal -350 -2 949 -332 -332 0  -3 958  -332 0  

      Netto -476 -4 754 -537 -537 0  -6 600  -537 0  

7) 48 Stöd kulturverk- Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Kostnad -1 106 -1 125 -1 142 -1 142 0  -1133  -1 142 0  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto -1 106 -1 125 -1 142 -1 142 0  -1 133  -1 142 0  

8) 69 Kulturskola Intäkt 1 162 749 430 1 140 710  523  840 410  

      Kostnad -4 323 -4 259 -5 464 -6 174 -710  -5 826  -5 874 -410  

      Varav personal -2 042 -2 079 -2 492 -2 892 -400  -2 868  -2 692 -200  

        -3 161 -3 510 -5 034 -5 034 0  -5 303  -5 034 0  

9) 79 Stöd till föreningar Intäkt 2 094 2 400 0 366 366  306  255 255  

      Kostnad -531 -466 -165 -531 -366  -471  -420 -255  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto 1 563 1 934 -165 -165 0  -165  -165 0  

10) 89 Stöd till föreningar Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Kostnad -2 -2 -2 -2 0  -2  -2 0  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto -2 -2 -2 -2 0  -2  -2 0  

11) 17 Varuhemsändnings- Intäkt 0 4 200 200 0  273  200 0  

   verksamhet Kostnad -296 -238 -840 -840 0  -538  -840 0  

     Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto -296 -234 -640 -640 0  -265  
-640 0  

12)   TOTALT Intäkt 6 004 6 865 2 046 4 079 2 033 4 808  3 779 1 733 

      Kostnad -24 203 -28 416 -31 382 -33 415 -2 033 -37 413  -33 115 -1 733 

      Varav personal -8 580 -11 483 -10 718 -11 118 -400 -15 422  
-10 918 -200 

      Netto -18 199 -21 551 -29 336 -29 336 0 -32 605  -29 336 0 
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Kommentar till helårsprognos 

 

1) Centrum kommunstrateg, avtalet med Linköpings universitet har upphört. Det blir ett överskott på 250 tkr. 

 Övrigt medfinansiering, EU-projekt klarar budget. 

 Utveckling och infrastrukturfrågor beräknas göra ett överskott på 300 tkr p.g.a. uppdelning av personal 

 kostnader inom utvecklingsavdelning.   

 SLUS klarar budget  

 Entreprenörscollege, det finns 600 tkr som tillhör 2019 som är ej periodiserade därav den höga intäkten.  

 

Projektet har lagts ner i slutet av mars 2018 p.g.a. det var för få deltagare. Av de 600 tkr avsatta för 2018 är det ca 

120 tkr som är förbrukade. 

    
2)     Kultur och fritids administration beräknas göra ett underskott på 300 tkr p.g.a. uppdelning av personal  

         kostnader inom utvecklingsavdelning. 

 Folkhälsa klarar budget.  

 Fabriken café med mera beräknas göra ett underskott på 50 tkr p.g.a. lägre intäkter än budgeterat. 

    
3) Ishallen klarar budget.  

 Övriga fritidsaktiviteter klarar budget. 

 Badanläggningar klarar budget. 

 Ridhus klarar budget. Avtal saknas för Vimmerbyortens ryttarförening. 

 

Övriga idrottsanläggningar får ett underskott på 200 tkr, för mindre intäkter än budgeterat. Avtal ej klart med VIF 

för allmän hyra. 

    
4) Fabriken, allaktivitetshuset klarar budget. Den höga intäkten beror på olika bidrag som kommunen har fått för att 

utföra olika aktiviteter.  

 Feriearbete klarar budget. 

 Sommarlovsaktiviteter klarar budget. 

 Ungdomsrådet klarar budget. 

 Övriga fritidsaktiviteter klarar budget. 

    

5) Stöd fritidsverksamhet klarar budget. 

    

6) Biblioteket,  klarar budget. 

 Museet Näktergalen klarar budget 

 Programverksamheten klarar budget. 

 

De här verksamheterna har flyttats till Administrativa avdelning, kontakt Center fr.o.m. 2018-02-01. Budgeten har 

flyttats för 11 månader till administrativa avdelning. 

    

7) Stöd kulturverksamhet klarar budget 

    
8) Kulturskola klarar budget. Höga intäkten beror på bidraget från Kulturrådet.  

 Övrig Kulturskoleverksamhet klarar budget.  

    
9)     Stöd till föreningar klarar budgeten. Samverkansfond ligger också här därför höga intäkten. Periodiseras vid 

         varje årsskifte. 

    
10) Stöd till föreningar klarar budgeten. 

    
11) Hemsändningsbidrag klarar budgeten. 

    
12) Totalt kommer Utvecklingsavdelning klarar budgeten. 
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Socialnämndens driftredovisning 
 

     Perioden Helår    
  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 

2018 

jan-sep 

Utfall 

2017 

jan-sep 

Helårs-

budget 

2018 

Bedömd 

prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget               

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2017  

Bedömd 

Prognos  

föregående 

månad 

helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

1) 75 
Individ- och 

familje- omsorg 

  

Intäkt 45 546 57 697 28 521 53 028 24 507  70 355  53 028 24 507  

   Kostnad -79 511 -89 932 -93 551 -107 625 -14 074  -121 475  
-107 625 -14 074  

   Varav personal -40 842 -49 041 -54 051 -59 431 -5 380  -63 216  
-59 431 -5 380  

      Netto -33 965 -32 235 -65 030 -54 597 10 433  -51 120  
-54 597 10 433 

2) 76 Förvaltningsöver- Intäkt 2 204 2 686 275 3 077 2 802  2 439  
3 077 2 802  

   gripande Kostnad -19 968 -16 126 -20 198 -24 642 -4 444  -21 656  
-24 642 -4 444  

     Varav personal -16 016 -13 849 -17 186 -19 334 -2 148  -17 683  
-19 334 -2 148  

      Netto -17 764 -13 440 -19 923 -21 565 -1 642  -19 217  
-21 565 -1 642 

3) 77-78 Äldreomsorg Intäkt 13 871 14 036 18 147 18 566 419  18 750  
18 566 419  

     Kostnad -141 185 -138 275 -187 975 -189 744 -1 769  -183 399  
-189 744 -1 769  

     Varav personal -120 470 -118 567 -160 059 -162 659 -2 600  -156 144  
-162 659 -2 600  

      Netto -127 314 -124 239 -169 828 -171 178 -1 350  -164 649  
-171 178 -1 350 

4) 79 Funktionshinder Intäkt 9 251 7 934 15 516 16 021 505  14 824  
16 021 505  

     Kostnad -74 665 -68 482 -90 616 -100 386 -9 770  -92 052  
-100 386 -9 770  

     Varav personal -53 336 -50 721 -66 222 -70 092 -3 870  -67 523  
-70 092 -3 870  

      Netto -65 414 -60 548 -75 100 -84 365 -9 265  -77 228  
-84 365 -9 265 

5) 80 Hälso- och 

sjukvård 

  

  

  

Intäkt 939 947 1 278 1 346 68  1 376  1 346 68  

   Kostnad -24 449 -22 718 -29 550 -30 894 -1 344  -29 719  
-30 894 -1 344  

   Varav personal -17 252 -16 684 -22 023 -23 090 -1 067  -21 985  
-23 090 -1 067  

    Netto 
-23 510 -21 771 -28 272 -29 548 -1 276  

-28 343  
-29 548 -1 276 

   TOTALT Intäkt 71 811 83 300 63 737 92 038 28 301  107 744   92 038 28 301  

     Kostnad -339 778 -335 533 -421 890 -453 291 -31 401  -448 301  
-453 291 -31 401 

      Varav personal -247 916 -248 862 -319 541 -334 606 -15 065  -326 551   -334 606 -15 065 

      Netto -267 967 -252 233 -358 153 -361 253 -3 100  -340 557  -361 253 -3 100 

     

   

     
Kommentar till helårsprognos    

     
1) Individ- och familjeomsorg, 75   

 Intäktsökning mot budget är prognostiserade schablonintäkt gällande flyktingmottagande inom integrationsenheten, 

 samt ansökningar som migrationsverket beviljat för enskilda brukares vårdbehov 2017. 

 Schablonintäkterna är helt beroende av hur många flyktingar kommunen får ta emot. 

 

Orsaken till överskridandet på kostnadssidan är att bemanningsföretag har anlitats inom barn och familj gällande 

enhetschefstjänst vilket ger en kostnadsökning på ca 1,2 mnkr. 

 Placeringar av vuxna missbrukare ser ut att överskrida budget med 1,465 mnkr. 

 Placering barn och unga överskrider budget med 5,246 mnkr. 

 

De ökade personalkostnaderna är anställningar under arbetsmarknadsenheten (AME) gällande växlat försörjningsstöd 

och extra tjänster. 

     
2) Förvaltningsövergripande verksamhet, 76  

 

Förvaltningsövergripande verksamhet ser efter nio månader att gå med ett underskott på 1,642 mnkr. Orsaken är 

partiella ledigheter och vakanser inom utredningsenheten vilket gjort att bemanningsföretag fått anlitas. 

 De ökade personalkostnaderna är anställningar i projekt via Samordningsförbundet och ESF. 
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3) Äldreomsorg, 77-78   

 

Verksamheten äldreomsorg ser ut att gå med ett underskott på  1,35 mnkr. Orsaken är en person med behov av 

extraordinära insatser dygnet runt som beräknas kosta 2,4 mnkr. 

 Dessutom beräknas hemtjänsten gå med ett överskott på 634 tkr. 

 Det är fråmst intäkterna som ger ett överskott på 400 tkr.  

 

Övriga verksamheter inom ordinärt boende som nattpatrull, trygghetslarm och utskrivningsklara ser ut att gå med 

överskott på 416 tkr. De ökade personalkostnaderna är extra anställd personal för att klara dygnet runt 

 bemanningen för de extra ordinära insatserna. 

     
4) Funktionshinder, 79   

 Funktionshinder prognostiseras efter nio månader gå med ett underskott på 9,265 mnkr.   

 

Orsaker till verksamhetens budgetöverskridande är assistansärende som tillkom under förra året och där det saknas 

budget samt ett assistansärende som har tillkommit nu 2018, vilket ger ett underskott på 5,183 mnkr. 

 

Verksamheten LSS-boende ser ut att gå med ett underskott på 1,614 mnkr, orsaken är brukarnas ökade omsorgsbehov 

samt att nattbemanning inrättats på tre gruppbostäder även detta pga. brukarnas ökade behov. 

 Externa placeringar ser ut att göra ett underskott mot budget på 2,737 mnkr. 

 Dagligverksamhet ser ut att gå med ett överskott på 405 tkr. 

     
5) Hälso- och sjukvård, 80   

 

Orsaken till underskottet på verksamheten hälso- och sjukvård med 1,276 mnkr är personalkostnader samt ökade 

kostnader för tekniska hjälpmedel med 277 tkr. 
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Barn- och Utbildningsnämndens redovisning 
 

     Perioden Helår    
  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt Kostnad 

Netto 

Utfall 

2018 

jan-sep 

Utfall 

2017  

jan-sep 

Helårs-

budget 

2018 

Bedömd 

prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2017  

Bedömd 

prognos  

föregående 

månad helår 

Avvikelse 

mot 

budget             

överskott+ 

underskott 

- 

1) 60 Nämnd och kontor Intäkt -200 287 0 -200 -200  44  -200 -200  

      Kostnad -6 164 -6 474 -9 366 -9 066 300  -8 527  -9 066 300  

      Varav personal -5 443 -5 531 -8 046 -7 746 300  -7 254  -7 746 300  

      Netto -6 364 -6 187 -9 366 -9 266 100  -8 483  -9 266 100  

2) 62 Förskoleklass Intäkt 104 105 0 250 250  269  300 300  

      Kostnad -6 364 -6 275 -7 579 -8 829 -1 250  -9 062  -9 079 -1 500  

      Varav personal -6 269 -6 198 -7 228 -8 728 -1 500  -8 906  -8 728 -1 500  

      Netto -6 261 -6 170 -7 579 -8 579 -1 000  -8 793  -8 779 -1 200  

3) 63 Särskola Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Kostnad -4 370 -4 947 -6 576 -5 976 600  -6 710  -6 176 400  

      Varav personal -4 272 -4 859 -6 380 -5 980 400  -6 605  -5 980 400  

      Netto -4 370 -4 947 -6 576 -5 976 600  -6 710  -6 176 400  

4) 64 Grundskola Intäkt 8 832 8 707 913 11 373 10 460  14 032  10 973 10 060  

      Kostnad -115 946 -114 158 -136 518 -151 878 -15 360  -155 715  -150 778 -14 260  

      Varav personal -84 650 -83 156 -96 315 -107 575 -11 260  -114 389  -107 575 -11 260  

      Netto -107 114 -105 451 -135 605 -140 505 -4 900  -141 683  -139 805 -4 200  

5) 65 Gymnasiet Intäkt 8 352 9 466 12 975 17 775 4 800  19 959  17 675 4 700  

      Kostnad -55 609 -59 897 -74 041 -81 641 -7 600  -86 707  -81 741 -7 700  

      Varav personal -27 823 -30 827 -35 534 -36 634 -1 100  -41 337  -36 634 -1 100  

      Netto -47 258 -50 431 -61 066 -63 866 -2 800  -66 597  
-64 066 -3 000  

6) 66 Vuxenutbildning Intäkt 3 212 6 087 4 158 7 258 3 100  8 958  7 458 3 300  

      Kostnad -15 361 -14 346 -15 490 -20 090 -4 600  -20 005  -20 490 -5 000  

      Varav personal -11 694 -11 135 -11 090 -16 090 -5 000  -15 409  -16 090 -5 000  

      Netto -12 149 -8 259 -11 332 -12 832 -1 500  -11 047  -13 032 -1 700  

7) 67 Gymnasiesär Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Kostnad -1 141 -1 113 -3 000 -2 900 100  -2 251  -2 900 100  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto -1 141 -1 113 -3 000 -2 900 100  -2 251  -2 900 100  

8) 68 Campus Vimmerby Intäkt 27 388 42 242 200  424  
242 200  

      Kostnad -779 -1 235 -3 527 -3 527 0  -3 027  -3 427 100  

      Varav personal -1 273 -1 421 -1 908 -1 808 100  -1 846  -1 808 100  

      Netto -752 -847 -3 485 -3 285 200  -2 603  -3 185 300  

9) 70 Pedagogisk omsorg Intäkt 91 9 0 130 130  32  130 130  

      Kostnad -447 -34 0 -530 -530  -133  -530 -530  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto -356 -25 0 -400 -400  -101  -400 -400  

10) 71 Förskola Intäkt 9 863 10 107 9 800 12 750 2 950  13 475  12 600 2 800  

      Kostnad -69 161 -61 365 -93 017 -94 967 -1 950  -84 786  -95 717 -2 700  

      Varav personal -49 584 -44 596 -67 860 -69 560 -1 700  -61 752  -69 560 -1 700  

      Netto -59 298 -51 258 -83 217 -82 217 1 000  -71 311  -83 117 100  

11) 72 Fritidshem Intäkt 4 152 3 814 4 027 5 027 1 000  5 061  5 027 1 000  

      Kostnad -12 929 -12 084 -16 210 -17 610 -1 400  -16 735  -17 210 -1 000  

      Varav personal -11 525 -10 730 -14 471 -15 171 -700  -14 278  -15 171 -700  

      Netto -8 778 -8 270 -12 183 -12 583 -400  -11 674  -12 183 0  

12)   TOTALT Intäkt 34 432 38 970 31 915 54 604 22 689 62 254  54 204 22 289 

      Kostnad -288 272 -281 928 -365 324 -397 013 -31 690 -393 661  -397 113 -31 790 

      
Varav personal 

-202 533 -198 453 -248 832 -269 292 -20 460 
-272 259  

-269 292 -20 460 

      Netto -253 840 -242 958 -333 409 -342 409 -9 000  -331 407  -342 909 -9 500  
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Kommentar till helårsprognos  

 

1) Nämnd och förvaltning klarar budget. Överskott redovisas med 0,1 mnkr vid tjänstledighet och sjukdom. 

   
2) Förskoleklassverksamheten  ser ut att överskrida budgeten med 1,0 mnkr. Det finns fler barn i förskoleklasserna än 

vi budgeterat för. Det är en stor årskull som börjat förskoleklass 2018.  
     

3) Särskolan  klarar budget och kan redovisa ett överskott på 0,6 mnkr.. 

   
4) Grundskolan kan komma att överskrida budget med 4,9 mnkr. Fler elever ökar kostnaderna. Budgetmässigt svårt 

att omfördela medel när det finns för lite i alla verksamheter.  

 Det finns många elever med behov av stöd som ökar kostnaderna men vi ser över verksamheten 

  och försöker minska kostnader jämfört med 2017. 

   
5) Gymnasiet ser ut att redovisa underskott vid årets slut med 2,8 mnkr. Interkommunal ersättning står för 6,4 mnkr. 

Prognosen är ganska säker när vi beräknar kostnader och intäkter efter preliminärt val.  

 Vimmerby gymnasium håller budget. 

   
6) Vuxenutbildningen klarar inte budgeten när antal elever med rätt till grundvux ökar. Undervisningen ska bedrivas 

utan statsbidrag.  

   

7) Gymnasiesärs budget för interkommunala ersättningar ser ut att hålla. 

   

8) Campus Vimmerbys verksamhet ser ut att redovisa ett överskott på 0,2 mnkr när intäkterna är större än budget. 

9) Pedagogisk omsorg finns nu när Lilla Sverigebyn startat upp. Det saknas budget. Det finns sex barn i september på. 
   

10) Förskolan kan komma att redovisa ett överskott på 1,0 mnkr trots stora kostnader för barn med stora behov av stöd. 

   
11) Fritidshemmen kan komma att redovisa ett underskott på 0,4 mnkr vid årets slut beroende på att antalet barn i 

fritidshemmen ökat kraftigt under hösten. Kyrkans fritids har 39 barn i september mot budgeterat 30.  

   

12) Ett totalt resultat på minus 9,0 mnkr kan komma att redovisas 2018. 

 Statsbidrag för lärarlönelyft och förstelärarnas löner är inte budgeterade, för 2018 är det  6,5 mnkr. 

 Kostnaden för detta är inte heller budgeterat.  
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Valnämndens driftredovisning 
 

     Perioden Helår    
  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 

2018 

jan-sep 

Utfall 

2017 

jan-sep 

Helårs-

budget 

2018 

Bedömd 

prognos  

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2017  

Bedömd 

prognos  

föregående 

månad helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

1) 09 Valnämnden Intäkt 322 0 325 322 -3  0  322 -3  

      Kostnad -777 -3 -1 008 -935 73  -12  -1 005 3  

      Varav personal -681 -2 -659 -800 -141  -11  -659 0  

      Netto -455 -3 -683 -613 70  -12  -683 0  

11)   TOTALT Intäkt 322 0 325 322 -3  0  322 -3  

      Kostnad -777 -3 -1 008 -935 73  -12  -1 005 3  

      Varav personal -681 -2 -659 -800 -141  -11  -659 0  

      Netto -455 -3 -683 -613 70  -12  -683 0  

 

 

Kommentar till helårsprognos  

1)  Prognos visar på ett litet överskott på 70 tkr mot budget. 
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Revisorernas driftredovisning 
 

 

 

Kommentar till helårsprognos  

 

1)  Prognos enligt budget. 

  

    Perioden Helår    
  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 

2018 

jan-sep 

Utfall 

2017  

jan-sep 

Helårs-

budget 

2018 

Bedömd 

prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget                

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2017  

Bedömd 

prognos  

föregående 

månad helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

1) 00 Revisorerna Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Kostnad -226 -377 -811 -811 0  -774  -811 0  

      Varav personal -167 -200 -249 -249 0  -249  -249 0  

      Netto -226 -377 -811 -811 0  -774  -811 0  

11)   TOTALT Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Kostnad -226 -377 -811 -811 0  -774  -811 0  

      Varav personal -167 -200 -249 -249 0  -249  -249 0  

      Netto -226 -377 -811 -811 0  -774  -811 0 
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Miljö- och byggnadsnämndens driftredovisning 
 

    Perioden Helår    
  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 

2018 

 jan - sep 

Utfall 

2017 

jan-sep 

Helårs-

budget 

2018 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget  

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2017  

Bedömd 

Prognos  

föregående 

månad 

helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

1) 81 Miljö-o Byggn.nämnd Intäkt 0 0 0 0 0  0  
0 0  

      Kostnad -4 583 -4 971 -6 861 -6 648 213  -6 930  
-6 648 213  

      Varav personal 0 0 0 -500 -500  -356  
-500 -500  

      Netto -4 583 -4 971 -6 861 -6 648 213  -6 930  
-6 648 213  

2) 81 Arvoden Nämnden Intäkt 0 0 0 0 0     
0 0  

      Kostnad -171 -260 -318 -268 50     
-268 50  

      Varav personal -171 -260 -318 -268 50     
-268 50  

      Netto 
-171 -260 -318 -268 50  

   
-268 50  

3)   TOTALT Intäkt 0 0 0 0 0 0  
0 0  

      Kostnad -4 754 -5 231 -7 179 -6 916 263 -6 930  
-6 916 263  

      Varav personal 
-171 -260 -318 -768 -450 

-356  
-768 -450  

      Netto -4 754 -5 231 -7 179 -6 916 263 -6 930  -6 916 263  

 

 

 

Kommentar till helårsprognos  

 

1) Nämnd och verksamhet förväntas generera ett överskott gentemot budget, +263 tkr. I delårsbokslutet 

beräknas fördelningen lika mellan Vimmerby och Hultsfred men vid årets slut fördelas det faktiska 

resultatet enligt en fördelningsnyckel som bygger på intäkter, antal ärenden samt befolkningsmängd i 

respektive kommun.   
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Överförmyndarverksamhetens driftredovisning 
 

    Perioden Helår    
  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 

2018 

jan-sep 

Utfall 

2017 

jan-sep 

Helårs-

budget 

2018 

Bedömd 

prognos 

helår 

 

 

Avvikelse 

mot budget                 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2017  

Bedömd 

prognos  

föregående 

månad 

helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

1) 09 Överförmyndar- Intäkt 2 056 3 317 4 181 2 811 -1 370  5 473  
2 800 -1 381  

    verksamhet Kostnad 
-4 051 -5 459 -6 015 -4 775 1 240  

-7 128  
-4 768 1 247  

      Varav personal 
-3 623 -4 942 -4 819 -4 187 632  

-6 404  
-4 198 621  

      Netto 
-1 995 -2 142 -1 834 -1 964 -130 

-1 655  
-1 968 -134 

 2)    TOTALT Intäkt 
2 056 3 317 4 181 2 811 -1 370  

5 473  
2 800 -1 381  

      Kostnad 
-4 051 -5 459 -6 015 -4 775 1 240  

-7 128  
-4 768 1 247  

      Varav personal 
-3 623 -4 942 -4 819 -4 187 632  

-6 404  
-4 198 621  

      Netto -1 995 -2 142 -1 834 -1 964 -130  -1 655  -1 968 -134  

 

 

  

   
Kommentar till helårsprognos  

 

1) 

 

Prognosen visar ett underskott på -130 tkr vilket beror på ofinansierade kostnader för ensamkommande 

barn. 
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Finansförvaltningens driftredovisning 
 

 

    Finansiering   
      

 

  

5) 92 

Kommunalskatt 

och generella Intäkt 

700 164 673 971 934 992 933 833 -1 159  900 546 

 

935 232 240  

    Statsbidrag Kostnad 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto 700 164 673 971 934 992 933 833 -1 159  900 546  935 232 240  

6) 94 Finansiella intäkter Intäkt 20 100 19 452 10 500 22 457 11 957  24 388  21 457 10 957  

      Kostnad -5 -5 0 0 0  -6  0 0  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto 20 095 19 447 10 500 22 457 11 957  24 382  21 457 10 957 

7) 95 

Finansiella 

kostnader Intäkt 

0 0 0 0 0  0 

 

0 0  

      Kostnad -6 889 -5 941 -10 500 -7 193 3 307  -7 683  -7 193 3 307  

      Netto -6 889 -5 941 -10 500 -7 193 3 307  -7 683   -7 193 3 307 

8) 97 

Extraordinära 

intäkter Intäkt 

0 386 0 0 0  440 

 

0 0  

      Kostnad 0 -97 0 0 0  -97  0 0  

      Netto 0 289 0 0 0  343  0 0  

    
Summa 

finansiering   
713 370 687 477 934 992 949 097 14 105  917 588 

 

949 496 14 504 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Perioden Helår    
  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt               

Kostnad               

Netto 

Utfall 

2018 

jan-sep 

Utfall 

2017 

 jan-sep 

Helårs-

budget 

2018 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2017  

Bedömd 

Prognos  

föregående 

månad 

helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott 

- 

                       
1) 06 Ofördelad budget Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Kostnad 0 0 -2 693 -2 693 0  0  -2 793 0  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto 0 0 -2 693 -2 693 0  0  -2 793 0  

2) 90 Pensioner Intäkt 28 934 25 709 32 695 36 800 4 105  34 176  36 800 4 105  

      Kostnad -42 864 -42 292 -53 700 -57 600 -3 900  -55 940  -57 600 -3 900  

      Varav personal -40 275 -42 292 -53 700 -57 600 -3 900  -55 940  -57 600 -3 900  

      Netto -13 930 -16 583 -21 005 -20 800 205  -21 764  -20 800 205  

3) 91 

Kalkylerade 

kapitalkostnader Intäkt 

0 0 0 0 0  0 

 

0 0  

      Kostnad 32 915 34 371 44 714 44 572 -142  46 060  44 572 -142  

      Netto 32 915 34 371 44 714 44 572 -142  46 060  44 572 -142  

4) 96 Avskrivningar Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Kostnad -23 341 -24 080 -33 016 -31 532 1 484  -32 269  -31 532 1 484  

      Netto -23 341 -24 080 -33 016 -31 532 1 484  -32 269  -31 532 1 484  

    
Summa centrala 

nettokostnader   
-4 356 -6 292 -12 000 -10 453 1 547  -7 973 

 

-10 553 1 547  
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   Perioden Helår    

   

Intäkt             

Kostnad             

netto 

Utfall 

2018 

jan-sep 

Utfall 

2017  

jan-sep 

Helårs-     

budget 

2018 

Bedömd 

prognos  

helår  

 

Avvikelse 

mot budget 

överskott + 

underskott – 

 Utfall 

helår 2017  

Bedömd 

Prognos  

föregående 

månad 

helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

TOTALT Intäkt 749 198 719 518 978 187 993 489 14 903 959 550  993 489 15 302 

    Kostnad -40 184 -38 044 -55 195 -54 813 749 -49 935  -54 546 749 

    Varav personal -40 275 -42 292 -53 700 -57 600 -3 900 -55 940  -57 600 -3 900 

    Netto 709 014 681 474 922 992 938 676 15 652 909 615  938 943 16 051 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Kommentar till helårsprognos  

    
1) Bedömning att oförutsedda medel gå enligt budget.   

     
2) Pensioner ser ut att gå enligt budget.    

     
3) Kalkylerade kapitalkostnader beräknas gå enligt budget.   

     
4) Avskrivningar beräknas göra ett överskott vilket beror på försäljning av fiber samt att tillkommande investeringar 

under året inte blir lika hög. 

5) Kommunalskatt och generella statsbidrag beräknas göra ett underskott gentemot budget.  

6) Finansiella intäkter beräknas generera överskott gentemot budget.    

7) Finansiella kostnader beräknas generera ett överskott gentemot budget.   

8) Bedöms inte bli några extraordinära intäkter.    
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Personalkostnadsuppföljning 

 

 

 

 
 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2018 57 258 57 258 57 258 57 258 57 258 57 258 57 258 57 258 57 258 57 258 57 258 57 258

Personalkostnader 2018 68 842 62 719 63 655 66 494 66 974 58 579 33 805 52 970 64 611

Personalkostnader 2017 57 003 57 151 55 814 56 367 60 037 61 560 62 791 62 492 60 790 58 520 58 703 64 121

Personalkostnader 2015 50 886 50 483 48 293 50 837 51 111 54 643 54 779 56 283 52 578 50 380 51 441 54 331

Personalkostnader 2016 53 922 54 343 52 503 53 610 54 657 58 360 58 392 59 496 57 109 55 640 58 185 57 100

0
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40 000

50 000

60 000

70 000

Personalkostnader (inkl. CLA budget)

Personalkostnader 2018                           

TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 

Kommunstyrelse, inkl. 

överförmynderi, valnämnd 

och revision 10 784 10 145 10 149 10 900 10 900 9 933 6 755 9 078 11 632    90 030 

Barn och 

Utbildningsnämnd 26 926 24 981 26 705 27 110 26 925 21 982 5 590 17 049 23 264    200 532 

Socialnämnd 31 113 27 576 26 780 28 461 29 370 26 643 21 441 26 836 29 696    247 916 

Miljö- och byggnadsnämnd 19 17 21 23 25 21 19 7 19    171 

Totalt 2018 68 842 62 719 63 655 66 494 66 974 58 579 33 805 52 970 64 611    538 649 

Ack 68 842 131 561 195 216 261 710 328 684 387 263 421 068 474 038 538 649     

Ack diff tkr (2018-2017) 11 839 17 407 25 248 35 375   42 312 39 331 10 345 823 4 644     

Ack diff % 20,77% 15,25% 14,85% 15,63 % 14,78 % 11,30 % 2,52 % 0,17 % 0,87 %     
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Differens 2018-2017                           

TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 

Kommunstyrelse, inkl. 

överförm. Valn. Rev. 1 565 1 062 1 070 1 745 1 172 -64 -3 864 -909 1 823    3 600 

Diff % 17,0% 11,7% 11,8% 19,1% 12,4 % -0,6%  -36,4 %  -9,1 %  18,6 %       13,1 % 

Barn- och Utbildningsnämnd 5 982 3 585 5 579 5 464 3 972 -2 545 -16 832 -4 214 1 089    2 080 

Diff % 28,6% 16,8% 26,4% 25,2 % 17,3 % -10,4 %  -75,1 %  -19,8 %  4,9 %       2,6 % 

Socialnämnd 4 308 932 1 196 2 932 1 797 -360 -8 283 -4 388 921    -946 

Diff % 16,1 % 3,5 % 4,7% 11,5 % 6,5 % -1,3 %  -27,9 %  -14,1 %  3,2 %       -1,2 % 

Milj-och byggnadsnämnd -15 -10 -4 -14 -4 -12 -7 -11 -12    -89 

Diff % -44 % -38 % -16 % -38 % -14 % -36 %  -27 %  -61 %  -39 %       -103,5% 

Total diff per månad tkr 11 839 5 568 7 841 10 127 6 937 -2 981  -28 986 -9 522  3 821       4 644 

Total diff per månad % 20,77% 4,88 % 4,61 % 4,47 % 2,42 % -0,86 %  -7,06 %  -2,01 %  0,72 %       0,87% 

Personalkostnader 2017                           

TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 

Kommunstyrelse, inkl. 

överförmynderi, valnämnd 

och revision 9 219 9 083 9 079 9 155 9 482 9 997 10 619 9 987 9 809 9 402 9 570 10 721 116 123 

Barn och 

Utbildningsnämnd 20 944 21 396 21 126 21 646 22 953 24 527 22 422 21 263 22 175 22 356 22 923 28 529 272 260 

Socialnämnd 26 805 26 644 25 584 25 529 27 573 27 003 29 724 31 224 28 775 26 725 26 182 24 841 326 610 

Miljö- och 

byggnadsnämnd 34 27 25 37 29 33 26 18 31 37 28 30 355 

Totalt 2017 57 003 57 151 55 814 56 367 60 037 61 560 62 791 62 492 60 790 58 520 58 703 64 121 715 349 

Ack 57 003 114 154 169 968 

226 

335 286 372 

347 

932 

410 

723 

473 

215 

534 

005 

592 

525 

651 

228 

715 

349   

Ack diff tkr 3 081 5 889 9 200 11 957 17 337 20 536 24 936 27 932 31 613 34 493 35 011 42 032  
Ack diff % 5,71% 5,44% 5,72% 5,58% 6,44% 6,27% 6,46% 6,27% 6,29% 6,18% 5,68% 6,24%  
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OBS! olika skalor i diagrammen 

 

 

 

  

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2018 9 763 9 763 9 763 9 763 9 763 9 763 9 763 9 763 9 763 9 763 9 763 9 763

Personalkostnader 2018 10 784 10 145 10 149 10 900 10 654 9 933 6 755 9 078 11 632

Personalkostnader 2017 9 219 9 083 9 079 9 155 9 482 9 997 10 619 9 987 9 809 9 402 9 570 10 721

Personalkostnader 2015 8 494 8 861 8 273 8 676 8 643 8 484 9 367 9 045 8 264 8 185 8 636 7 540

Personalkostnader 2016 8 584 9 301 9 052 9 216 9 107 9 194 10 025 9 883 9 275 9 125 8 913 9 064

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

Personalkostnader Kommunstyrelse (exkl. CLA 
budget)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2018 25 730 25 730 25 730 25 730 25 730 25 730 25 730 25 730 25 730 25 730 25 730 25 730

Personalkostnader 2018 31 113 27 576 26 780 28 461 29 370 26 643 21 441 26 836 29 696

Personalkostnader 2017 26 805 26 644 25 584 25 529 27 573 27 003 29 724 31 224 28 775 26 725 26 182 24 841

Personalkostnader 2015 23 933 23 440 21 829 23 218 23 712 25 031 26 124 29 177 25 946 23 541 24 137 27 881

Personalkostnader 2016 26 265 26 096 24 194 25 449 25 054 26 599 28 533 30 503 28 187 24 890 28 735 26 634

0

5 000
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15 000
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2018 20 62020 62020 62020 62020 62020 62020 62020 62020 62020 62020 62020 620

Personalkostnader 2018 26 92624 98126 70527 11026 92521 982 5 590 17 04923 264

Personalkostnader 2017 20 94421 39621 12621 64622 95324 52722 42221 26322 17522 35622 92328 529

Personalkostnader 2015 18 42418 15318 15718 91218 71821 10219 26018 04618 34118 62818 64918 875

Personalkostnader 2016 19 04518 93319 23718 92220 47322 53919 81019 10119 61921 61620 50721 375

0
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15 000
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Personalstatistik 

 

År 2018 2017 2016 2015 

Årsarbetare 1 235 1 233 1 201 1 161 

Tillsvidareanställda 1 330 1 335 1 314  1 271 

Tillsvidareanställda heltid 919 883 827 789 

Vikarier 49 59 58 20 

AVA 105 100 57 69 

Tillf. Ans. Enligt skollagen 56 71 71 20 

Timanställda i heltid 105 133 132 119 

 

År 2018 2017 2016 

Medelålder 43,2 45,3 47 

Andel kvinnor 82,77 83,31 83,28 

Kvinnors lön i förhållande till män 96,41 96,16 95,75 

Kvinnors lön i förhållande till män riket  96,90 96,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2018 2017 2016 

Medellön total 28 353 27 918 27 399 

Medellön – 19 år 21 580 19 900 - 

Medellön 20-29 år 24 008 23 578 23 330 

Medellön 30-39 år 27 256 26 992 26 096 

Medellön 40-49 år 29 366 29 156 28 127 

Medellön 50-59 år 29 354 28 859 28 179 

Medellön 60 + år 30 031 29 465 28 765 

 

Rehab och friskvård 
 

 

  

År 2018 2017 2016 

Pågående ärenden 379 435 419 

Avslutade ärenden 272 294 257 

Andel åter i arbete 86,40% 89,46% 84,82% 

År 2018 2017 2016 

Friskvårdsbidrag 29,03% 27,56% 25,65% 

Kvinnor 31,08% 28,08% 28,37% 

Män 19,17 % 11,32% 13,23% 
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Sjukfrånvaro 

 

Jan- Aug År 2018 2017 2016 

Total sjukfrånvaro   6,6 % 6,2 % 7,0 % 

Sjukfrånvaro kvinnor 7,2 % 6,8 % 7,6 % 

Sjukfrånvaro män 3,7 % 3,1 % 3,8 % 

Karensdagar 1,0 % 0,8 % 0,8 % 

Korttidsfrånvaro < 14 dagar 2,4 % 2,0 % 2,1 % 

15 dagar < 90 dagar 1,1 % 1,2 % 1,3 % 

91 dagar < långtidssjukfrånvaro 2,1 % 2,2 % 2,8 % 

Långtidssjukfrånvaro kvinnor 2,5 % 2,6 % 3,1 % 

Långtidssjukfrånvaro män 0,3 % 0,3 % 1,2 % 

Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 7,6 % 6,2 % 5,7 % 

Sjukfrånvaro 30-49 år 6,0 % 5,7 % 6,2 % 

Sjukfrånvaro 50 år eller äldre 6,8 % 6,6 % 8,0 % 

 

Utbetald sjuklön 
 

Jan – aug 2018 2-14 dagar 15 – 90 dagar Övrig sjuklön Totalt 

Hela kommunen  5 712 019 kr   326 754 kr   374 856 kr   6 413 629 kr  

Barn- och utbildning  1 965 233 kr  63 385 kr     178 307 kr   2 206 925 kr  

Kommunstyrelsen     815 683 kr  60 110 kr     69 213 kr      945 006 kr  

Socialförvaltningen  2 932 103 kr     203 259 kr     127 336 kr   3 262 697 kr  

 

Jan – aug 2017 2-14 dagar 15 – 90 dagar Övrig sjuklön Totalt 

Hela kommunen  4 398 660 kr   304 897 kr   188 146 kr   4 891 704 kr  

Barn- och utbildning   1 515 100 kr     105 271 kr  84 251 kr   1 704 622 kr  

Kommunstyrelsen      618 930 kr     39 133 kr       10 528 kr       668 591 kr  

Socialförvaltningen  2 264 630 kr     160 493 kr     93 367 kr   2 518 490 kr  

 

Mertid/Övertid 

 

Jan – aug 2018 2017 2016 

Arbtid enl. avtal 1 901 295 1 830 654 1 759 072 

Övertid 9 626 9 200     8 337 

% övertid      0,5 %      0,5 %      0,5 % 

Mertid 8 858 11 084 8 584 

% mertid      0,5 %      0,6 %      0,5 % 
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§ 65 Dnr 2018/000001 042 

Budgetuppföljning efter nio månader 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden lägger budgetuppföljningen efter nio månader till 

handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Socialnämnden får del av en budgetuppföljning som baserar sig på resultatet 

efter nio månader 2018. Prognosen visar mot ett underskott på helår med -

3,1 miljoner kronor. 

 

Ansvar  Verksamhetsområde  Redovisad prognos i  

miljoner kronor (mnkr) 

Kod 75 Individ- och familjeomsorg +10,433 mnkr 

Kod 78 Övergripande verksamhet -1,642 mnkr 

Kod 77/78 Äldreomsorg -1,350 mnkr 

Kod 79 Funktionshinder -9,265 mnkr 

Kod 80 Hälso- och sjukvård -1,276 mnkr 

TOTALT   -3,100 mnkr 

 

Individ- och familjeomsorg 

Intäktsökning mot budget är prognostiserade schablonintäkt gällande flykting-

mottagande inom integrationsenheten samt ansökningar som Migrationsverket 

beviljat för enskilda brukares vårdbehov 2017. Schablonintäkterna är helt beroende 

av hur många flyktingar kommunen får ta emot. Orsaken till överskridandet på 

kostnadssidan är att bemanningsföretag har anlitats inom barn och familj gällande 

enhetschefstjänst, vilket ger en kostnadsökning på ca 1,2 mnkr. Placeringar av 

vuxna missbrukare ser ut att överskrida budget med 1,465 mnkr. Placering barn  

och unga överskrider budget med 5,246 mnkr. De ökade personalkostnaderna är 

anställningar under arbetsmarknadsenheten gällande växlat försörjningsstöd och 

extra tjänster. 

 

Förvaltningsövergripande verksamhet 

Förvaltningsövergripande verksamhet ser efter nio månader att gå med ett  

underskott på 1,642 mnkr. Orsaken är partiella ledigheter och vakanser inom 

utredningsenheten vilket gjort att bemanningsföretag fått anlitas. De ökade 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-18 
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personalkostnaderna är anställningar i projekt via Samordningsförbundet och 

Europeiska Socialfonden. 

 

Äldreomsorg 

Verksamheten äldreomsorg ser ut att gå med ett underskott på 1,35 mnkr. Orsaken 

är en person med behov av extraordinära insatser dygnet runt som beräknas kosta 

2,4 mnkr. Dessutom beräknas hemtjänsten gå med ett överskott på 634 tkr. Det är 

främst intäkterna som ger ett överskott på 400 tkr. Övriga verksamheter inom 

ordinärt boende som, nattpatrull, trygghetslarm och utskrivningsklara ser ut att gå 

med överskott på 416 tkr. De ökade personalkostnaderna är extra anställd personal 

för att klara dygnet runt bemanningen för de extra ordinära insatserna. 

 

Funktionshinder 

Funktionshinder prognostiseras efter nio månader gå med ett underskott på 9,265 

mnkr. Orsaker till verksamhetens budgetöverskridande är assistansärende som 

tillkom under förra året och där det saknas budget samt ett assistansärende som 

har tillkommit nu 2018, vilket ger ett underskott på 5,183 mnkr. Verksamheten 

LSS-boende ser ut att gå med ett underskott på 1,614 mnkr, orsaken är brukarnas 

ökade omsorgsbehov samt att nattbemanning inrättats på tre gruppbostäder även 

detta pga. brukarnas ökade behov. Externa placeringar ser ut att göra ett under-

skott mot budget på 2,737 mnkr. Dagligverksamhet ser ut att gå med ett överskott 

på 405 tkr. 

 

Hälso- och sjukvård 

Orsaken till underskottet på verksamheten hälso- och sjukvård med 1,276 mnkr är 

personalkostnader samt ökade kostnader för tekniska hjälpmedel med 277 tkr.  

 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning efter 9 månader. Id 26454. 

Budgetuppföljning efter 9 månader med verksamhetsmått. Id 26453. 

Muntlig föredragning av controller Cathrin Landholm.  

 
Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen      

 

___________________ 
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§ 255 Dnr 2018/000243 042 

Ekonomiuppföljning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomiuppföljningen för 2018 

september samt att skicka uppföljningen till kommunfullmäktige som 

meddelande.  

 

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef, Mamica Timotijevic, ekonomiavdelningen, 

samt Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, medverkar på dagens 

sammanträde.  

 

För 2018 når kommunen sina finansiella mål.  

Beslutsunderlag 

Id:63386 Budgetuppföljning september hela kommunen 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

___________________ 

 



Från: Ombudsval <Ombudsval@skl.se> 
Skickat: den 10 april 2018 13:44 
Kopia: Särnå Karin 
Ämne: Val av ombud till SKL:s kongresser 2019 
Bifogade filer: Riktlinjer SKL ombudsval 2018.pdf; Skrivelse från SKL valnämnd till 

medlemmarna.pdf 
 
Hej! 
  
Sveriges Kommuner och Landstings valkongress äger rum 19 mars 2019 och ordinarie kongress 27-28 
november 2019.  Inför kongresserna ska varje kommun, landsting och region förrätta val av de 451 
ombud som ska delta vid kongresserna. 
  
Bifogat finner ni två dokument, dels en skrivelse från valnämndens ordförande Gunilla Svantorp, dels 
Riktlinjer och instruktioner inför ombudsvalet. Informationen kan ni även finna på www.skl.se/kongress. 
  
För att informationen från SKL:s valnämnd ska nå ut till alla berörda önskar vi att en kontaktperson utses 
i varje kommun, landsting och region. Anmäl kontaktperson till SKL via den här länken senast den 31 maj 
2018.  
  
Med vänlig hälsning 
  
Karin Särnå 
Handläggare 
Avdelningen för administration 
_________________________________ 
  
Sveriges Kommuner och Landsting  
Hornsgatan 20 
118 82 Stockholm 
+46 8 452 7264 
+46 76 125 1980 
www.skl.se 
  
  

http://www.skl.se/kongress
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=12065&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=60345&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=12065&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=60345&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
http://www.skl.se/


 
Riktlinjer 1 

  

  
 

Riktlinjer  
FÖR VAL AV OMBUD TILL KONGRESS MED SVERIGES KOMMUNER 

OCH LANDSTING 2019 

Fastställda av valnämnden den 8 februari 2018 samt 9 april 2018 

 

 

 

 



 
Riktlinjer 2 

 

Riktlinjer för val av ombud till kongress med Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Innehållsförteckning 

1. Kongress 2019        3 

a. Valkongressen       3 

b. Ordinarie kongress       3 

2. Ombudsvalet         4 

a. Vad handlar det om?      4 

b. Så går det till        4 

i. Valkretsar       4 

ii. Nominering av ombud     4 

iii. Valsedel       4 

iv. Fördelning av ombudsplatser per valkrets  4 

v. Tidpunkt för ombudsvalet hos medlem   5 

3. Valnämndens ansvar       6 

4. Uppgifter för SKL:s medlemmar – kommuner/landsting/regioner 7 

a. Kontaktperson hos medlem     7 

b. Valet – när/var/hur?       7 

c. Vi har genomfört valet – vad gör vi nu?    7 
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1. Kongress 2019 

a. Valkongressen 

Valkongressen äger rum den 19 mars 2019 på Clarion Sign Hotel, Stockholm. 
 

Valkongressen behandlar val av: 

• kongresspresidium 

• valutskott för nominering av styrelseledamöter, revisorer, ledamöter i  
valnämnden och ersättare för dessa 

• ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen 

• valnämnd 

• revisorer och ersättare 

• fastställande av arvode och andra ersättningar till revisorer 

Valkongressen anger även riktmärke för förbundets arvodeskostnader under 
mandatperioden samt bemyndigar styrelsen att inom angivet riktmärke besluta om 
arvoden och ersättningar för förbundets förtroendevalda. 

 
b. Ordinarie kongress 

Ordinarie kongress äger rum 27-28 november 2019 på Linköping Konsert och  
Kongress, Linköping  
 

Vid ordinarie kongress behandlas följande ärenden: 

• Val av kongresspresidium 

• Avgivna årsredovisningar för de räkenskapsår som förflutit sedan närmast 
föregående ordinarie kongress 

• Styrelsens rapport över givna uppdrag från förbundskongress 

• Revisorernas berättelser 

• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

• Styrelsens förslag till inriktning av verksamheten 

• Ram för förbundsavgiften 

• Styrelsens övriga förslag 

• Motioner och interpellationer 
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2. Ombudsvalet  

a. Vad handlar det om? 

Vart 4:e år håller Sveriges Kommuner och Landsting kongress för att 
bestämma inriktningen för förbundets arbete de kommande fyra åren. 
Medlemsinflytandet säkerställs genom 451 ombud, vilka återspeglar dels 
befolkningsmängden hos medlem per 31 december 2017, dels, rent 
partipolitiskt, resultatet i de allmänna valen till kommun och 
landstings/regionfullmäktige den 9 september 2018 (ev. omval hos medlem 
beaktas inte).  

b. Så går det till 

i. Valkretsar 

Valet av kongressombud och ersättare sker i länsvisa valkretsar, där varje 
län utgör en valkrets. Kommunerna och landstinget i respektive län bildar 
tillsammans en valkrets. Ombuden representerar hela valkretsen, inte enbart 
den egna kommunen eller landstinget. 

ii. Nominering av ombud 

Nominering av ombud till kongressen sker valkretsvis via de regionala 
partiorganisationerna (för lokala partier av den lokala organisationen).  

iii. Valsedel 

Efter genomförd nominering upprättas valsedel inför ombudsvalet av partiets 
regionala organisation. För lokalt eller regionalt parti gäller att dess 
organisation ansvarar för framtagandet av valsedel. 

Partier kan uppträda med egen valsedel eller samverka genom en 
gemensam valsedel eller under gemensam beteckning med skilda valsedlar 
för två eller flera partier. Även enskilt parti kan upprätta fler valsedlar under 
samma partibeteckning; erhållna mandat fördelas proportionellt mellan de 
olika valsedlarna. 

OBS! Val av ombud och ersättare för ombud sker samordnat. Det är därför 
viktigt att valsedlarna innehåller fler namn än antalet förväntade ombud för 
att undvika vakanta platser vid kongresserna. 

Ersättare för kongressombud blir de kandidater som står näst på tur i den 
ordning som följer av valresultatet och placeringen på valsedeln. Detta gäller 
också när partier samverkar, oavsett partibeteckning på samverkanslistan. 
Om man uppträder med gemensam beteckning men enskilda partivalsedlar, 
utses ersättare för respektive parti utifrån respektive partis valsedel.  

Det är inte möjligt att förrätta fyllnadsval av ombud/ersättare under 
pågående mandatperiod. Om något ombud lämnar sitt uppdrag under 
mandatperioden sker omräkning på så sätt att den person som står näst på 
tur på listan träder in som nytt ombud.  Om namnen på listan tar slut kan 
således en plats bli tom. 

iv. Fördelning av ombudplatser per valkrets 

Fördelningen av ombudplatser per valkrets sker utifrån länens 
befolkningssiffror per den 31 december 2017.  



 
Riktlinjer 5 

Ombudsfördelningen per valkrets redovisas i bilaga 3 och fastställdes av 
valnämnden den 9 april 2018. 

v. Tidpunkt för ombudsvalet hos medlem 

Valet av ombud i respektive kommun/landsting/region sker förslagsvis i 
anslutning till ett fullmäktigesammanträde och ska förrättas under november 
eller december månad 2018. Valnämnden rekommenderar att valet sker 
under november månad. 

Tidpunkten för val hos respektive medlem bör meddelas SKL samtidigt som 
namn på kontaktperson.  Informationen lämnas senast 31 maj via länk i 
e-postmeddelande till respektive medlem, skickat den 10 april 2018.  

Om datum för ombudsval inte kan lämnas före den 31 maj, går det bra att 
maila in uppgiften till ombudsval@skl.se vid ett senare tillfälle, dock senast 
1 september 2018.  

Se vidare avsnitt 4 ”Valet – när/var/hur?” 

  

mailto:ombudsval@skl.se
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3. Valnämndens ansvar 

Valnämnden utsågs vid SKL:s valkongress 2015.  Nämnden består av 
företrädare för de partier som finns representerade i förbundets styrelse. 
Valnämndens sammansättning framgår av bilaga 1. 

Valnämndens uppgift är att ansvara för genomförandet av ombudsvalet 
genom sammanräkning av valsedlar, fördelning och besättning av 
ombudsplatser i kongressen. Valnämnden ger också närmare anvisningar 
för valets genomförande och vid oklarhet tar ställning till en valsedels 
giltighet. 

Valnämndens slutliga sammanräkningsresultat kan inte överklagas. 
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4. Uppgifter för SKL:s medlemmar-kommuner/landsting/regioner 

a. Kontaktperson hos medlem 

För att informationen från SKL:s valnämnd ska nå ut till alla berörda önskar 
nämnden att en kontaktperson utses i varje kommun, landsting och region  

Namn och e-postadress ska meddelas valnämnden senast 31 maj 2018 via 
länk i e-postmeddelande till respektive medlem, skickat den 10 april 
2018. 

b. Valet – när/var/hur? 

När: Valet ska förrättas under november eller december månad 2018. SKL 
rekommenderar att valet sker i november månad.  
Var: Ombudsvalet ska förrättas hos samtliga medlemmar i Sveriges 
Kommuner och Landsting. Valet förrättas av medlems nyvalda fullmäktige i 
anslutning till ett ordinarie sammanträde. 

Ombudsvalet vid sammanträdet ska inte protokollföras i fullmäktiges 
protokoll och därför inte heller finnas med på fullmäktiges föredragningslista. 
Däremot ska informationen om valet finnas med på kallelsen till 
fullmäktigesammanträdet. Förslagsvis kan punkten i kallelsen rubriceras 
som ”xx kommun/landstings/regions medverkan i val av ombud till Sveriges 
Kommuner och Landstings kongress 2019”. 

Hur: Partiernas fastställda valsedlar kommer att skickas via e-post till varje 
utsedd kontaktperson  i slutet på vecka 42 och i början på vecka 43. Därefter 
har kommunen/landstinget/regionen ansvar för att trycka upp och säkerställa 
att samtliga valsedlar finns i minst samma antal som ledamöter i fullmäktige, 
att de finns tillgängliga vid valtillfället samt att det finns ”blanka” valsedlar för 
den som vill göra en egen valsedel. 
OBS! De lokala och regionala partier som inte har någon rikstäckande 
organisation behöver få information på annat sätt om val av ombud. Se 
punkt d nedan.  
Valet sker genom sluten omröstning bland ordinarie/tjänstgörande 
fullmäktigeledamöter. 

Det är inte möjligt att göra tillägg, strykningar, kryssmarkeringar (alltså inget 
personvalsförfarande) eller andra ändringar i en valsedel. Sådana 
ändringar/markeringar kommer inte att beaktas vid sammanräkning. Det är 
däremot möjligt att vid valtillfället tillverka en egen valsedel. 

Valet bör ske under överinseende av en särskilt utsedd justeringsperson 
(exempelvis den eller de personer som fullmäktige utsett för att justera 
fullmäktigeprotokollet vid aktuellt sammanträde). 

Ett protokoll (se bilaga 5) ska upprättas där det framgår hur många röster 
som avgivits, kommunen/landstingets/regionens namn samt datum för 
ombudsvalet. Protokollet ska sedan bifogas när valsedlarna skickas till 
SKL:s valnämnd (se punkt c nedan) 

OBS – antalet valsedlar och antalet röstande skall överensstämma – om inte 
behöver valet göras om. 

Valet av kongressombud hos medlem kan inte överklagas. 
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c. Vi har genomfört valet – vad gör vi nu? 

Det är medlems ansvar att ta hand om de avgivna valsedlarna och skicka 
dem vidare till SKL:s valnämnd för sammanräkning. 

Ni kontrollräknar de avlämnade valsedlarna för att säkerställa att antalet 
valsedlar överensstämmer med antalet röstande. Felaktigt antal kan 
medföra att valet måste göras om. 

Efter kontrollräkningen läggs valsedlarna i original (ej vikta) i ett kuvert 

tillsammans med rösträkningsprotokollet (bilaga 5), försluts samt skickas, 

dagen efter ombudsvalet i fullmäktige, i rekommenderad försändelse till 

Valnämnden, att: Karin Särnå, Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82  
Stockholm. Ange också på kuvertet vilken kommun/landsting/region som är 

avsändare. 

d. Information om valet till lokala/regionala partier utan rikstäckande 
organisation 

De lokala och regionala partier som inte har någon rikstäckande 
organisation behöver få information på annat sätt. Valnämnden ber om 
medlems hjälp för att förmedla information om ombudsvalet till de lokala 
partier som är företrädda i den nyvalda fullmäktigeförsamlingen.  
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5. Uppgifter för de politiska partierna 
 
De politiska partierna har ett betydande ansvar för att förmedla information 
om ombudsvalet. 
 
a. Partiet på riksplanet 
 
På riksplanet ansvarar partierna för att informationen om ombudsvalet 
förmedlas vidare till samtliga partidistriktsorganisationer.  
 
b. Partiet på regional/distriktsnivå och partigruppssekreterare för SKL 
 
Regionalt ansvarar den regionala partiorganisationen för nominering av 
ombud samt upprättade av valsedel och insamling av adressuppgifter för 
samtliga kandidater. När valsedlarna är färdiga distribueras de, helst med 
adressuppgifter, till partiets partigruppsekreterare för SKL, dock senast den 
12 oktober  2018, så att ombudsval kan hållas hos medlem under 
november alternativt december månad. 
 
Kontaktuppgifter till partigruppssekreterarna finns i bilaga 2. 
 
Partigruppssekreteraren skickar vidare fastställda valsedlar för respektive 
län till SKL via e-post ombudsval@skl.se och nationell partiorganisation för 
kännedom, senast 15 oktober 2018.  
 
Exempel på hur en valsedel kan utformas finns i bilagorna 6-8. Valsedeln 
bör vara i A4-format. Valsedlarna finns för nedladdning på 
www.skl.se/kongress  

 
Respektive partidistrikt ansvarar för att information om ombudsvalet från 
partiet på riksplanet, förmedlas vidare till sina representanter på kommun- 
och landstings/regionnivå.  
 
Senast då fastställandet av antalet ombud per parti och län är fastställt av 
valnämnden (vecka 3 2019) ska varje partidistriktsorganisation till 
partigruppssekreterarna nationellt sända över namn, adress och e-
postadress för det antal ombud partiet har i valkretsen samt minst lika 
många ytterligare namn som utses som ersättare. Sista dag att översända 
dessa uppgifter är den 31 januari 2019.  
 
Partigruppssekreterarna översänder senast den 5 februari 2019 ovan 
nämnda uppgifter till SKL valnämnd. 
 

c. Om partiet inte har någon rikstäckande organisation? 

Lokalt parti skickar sin valsedel och namn och adressuppgifter på 
nominerade ombud via e-post till ombudsval@skl.se , alternativt direkt till 
kommun/landstings/regionkansliet.  

  

mailto:ombudsval@skl.se
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6. Vad händer efter ombudsvalet? 

a. Sammanräkning 

SKL:s valnämnd ansvarar för sammanräkning av valsedlar som inkommit 
från medlemmarna. Sammanräkningen sker valkretsvis och särskilda 
röstprotokoll upprättas. 

Medlemmarnas inflytande ska stå i proportion till respektive 
kommuns/landstings/regions folkmängd per 31 december 2017 inom 
respektive valkrets. Vid sammanräkningen ges rösterna ett röstvärde. 
Kommunen/landstinget/regionens folkmängd divideras med antalet 
ledamöter i nyvalda fullmäktige. Kvoten avrundas uppåt till fullt tiotal. Om 
det t.ex. går 100 invånare per fullmäktigeledamot är röstvärdet 1,0. 
Röstvärdet anges med en decimal. Landstingen/regionerna har totalt lika 
stor röstvärde som samtliga kommuner har gemensamt. 

Mandatfördelningen mellan partierna och turordningen inom partierna 
bestäms i övrigt enligt de grunder som anges för proportionella val. 

b. Valresultatet 

Resultatet av ombudsvalet kommer att offentliggöras först när samtliga 
valkretsars valresultat föreligger. Resultatet för samtliga valkretsar beräknas 
föreligga under någon av de första veckorna i januari 2019. 

Resultatet kommer att presenteras på SKL:s hemsida, 
www.skl.se/kongress. Särskild information kommer även att skickas ut till 
medlemmarna och de valda ombuden. 

  

http://www.skl.se/
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7. Kontaktuppgifter SKL 

För ytterligare information om ombudsvalet och om kongresserna hänvisas 
till förbundets hemsida, www.skl.se/kongress.  

Ni är också välkomna att kontakta SKL på e-post: ombudsval@skl.se eller 
nedanstående personer vid förbundskansliet om ni har några frågor eller 
synpunkter: 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Särnå, tel 08-452 7264 
karin.sarna@skl.se 

 

  

Anna Wiitavaara, tel: 08-452 7865 
anna.wiitavaara@skl.se  

 

 

Joakim Hedenström, tel: 08-452 7784 
joakim.hedenstrom@skl.se  

 

http://www.skl.se/kongress
mailto:ombudsval@skl.se
mailto:karin.sarna@skl.se
mailto:anna.wiitavaara@skl.se
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8. Checklistor 
 

a. Checklista för kommun/landsting/region 
 
 1. Anmäla kontaktperson till SKL senast 31 maj 2018 via länk 

som finns i e-postmeddelandet skickat den 10 april 2018  

 2. Om inte datum för ombudsval meddelats via länken ovan, 
ska datum anmälas via mail till ombudsval@skl.se senast 
den 1 september 2018 

 3. Valsedlar (som skickas till kontaktperson från SKL i vecka 
42-43) trycks upp inför ombudsval. Glöm inte även blanka 
valsedlar! 

 4. Genomföra ombudsval genom sluten omröstning, 
förslagsvis i anslutning till ett fullmäktigesammanträde 

 5. Fyll i justeringsprotokoll, som ska undertecknas av utsedd 
justeringsperson  

 6. Kontrollräkning av valsedlar – ska överensstämma med 
antalet fullmäktigeledamöter 

 7. Skicka valsedlar och justeringsprotokoll som 
rekommenderad försändelse till SKL:s valnämnd dagen 
efter att valet skett, på följande adress: 

Valnämnden, att: Karin Särnå, Sveriges Kommuner och 
Landsting, 118 82  Stockholm 

 
 

b. Checklista för politiska partier (regionala partiorganisationer) 
 
 1. Information om ombudsvalet förmedlas till representanter på 

kommun/landstings/regionnivå 

 2. Nominering av ombud och upprättande av valsedel (sker 
mellan 10 september-11 oktober) 

 3. Skicka valsedel till partigruppssekreteraren, (se lista i bilaga 
2 för partigruppssekreterare) med e-post senast 12 oktober 
2018 

 4. Översända adressuppgifter till samtliga nominerade på 
valsedeln till partigruppssekreterare senast 31 januari 2019 
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c. Checklista för partigruppssekreterare för SKL 
 
 1. Information om SKL:s ombudsval till partiet på riksnivå som i 

sin tur ska förmedla informationen vidare till samtliga 
regionala partiorganisationer 

 2. Insamling av valsedlar från samtliga regionala 
partiorganisationer (länsvis) 

 3. Översända valsedlar från samtliga län till SKL:s valnämnd 
(via e-post till ombudsval@skl.se) senast 15 oktober 2018 

 4.  Insamling av adressuppgifter till samtliga nominerade på 
egna partiets valsedlar och förmedla dessa till SKL:s 
valnämnd (via e-post till ombudsval@skl.se) senast den 5 
februari 2019 
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9. Bilagor 

1. Valnämndens ledamöter 

2. Partigruppssekreterare 

3. Ombud per parti/valkrets/län 2019-2023 

4. Inför ombudsvalet – valsedelns utformning m.m 

5. Justeringsprotokoll fullmäktige 

6. Exempel valsedel – självständigt parti 

7. Exempel valsedel – samverkan mellan partier under gemensam 
beteckning 

8. Exempel valsedel – samverkan mellan partier med gemensam valsedel 

 

Samtliga bilagor finns även på www.skl.se/kongress  

http://www.skl.se/kongress
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VALNÄMND 
2018-04-09 

 
 

Bilaga 1 
Riktlinjer 
1 (1) 

    

    

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Avdelningen för administration 

Karin Särnå 

 

 

 
 

 

SKL:s valnämnd inför val av kongressombud 2019-2023 

 

Ledamöter 

Gunilla Svantorp (S), Årjängs kommun, ordförande 

Gunnar Lidell (M), Vänersborgs kommun, vice ordförande 

Caisa Lycken (MP), Uppsala kommun 

Yasmine Carlsson (V), Stockholms stad 

Göran Gunnarsson (C), Region Östergötland 

Thomas Olofsson (L), Luleå kommun 

Tommy Forsberg Bernevång (KD), Region Jönköping 

Patrik Jönsson (SD), Hässleholms kommun 

 

Ersättare 

Meit Fohlin (S), Gotlands kommun 

Joakim Larsson (MP), Region Västra Götaland 

Gunnar Friberger (V), Nacka kommun 

Roland Gustbée (M), Region Kronoberg 

Lena Reyier Ingman (C), Borlänge kommun 

Patrik Silverudd (L), Stockholms stad 

Marie Litholm (KD), Haninge kommun 

Maria Liljedahl (SD), Region Västmanland 
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Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Avdelningen för administration 

Karin Särnå 

 

 

 
 

 

 

Partigruppssekreterare 

 

Socialdemokraterna  
Malin Quick Oljelund malin.quickoljelund@skl.se, tel: 08-452 7890 

 

Moderaterna 
Eleonore Park-Edström eleonore.park-edstrom@skl.se, tel 08-452 7412 

 

Miljöpartiet 
Linda Eskilsson linda.eskilsson@mp.se, tel: 073-575 5597 

 

Vänsterpartiet 
Gustav Olofsson gustav.olofsson@vansterpartiet.se, tel: 08-617 5114 

 

Centerpartiet 
Heléne Lundberg helene.lundberg@centerpartiet.se, tel: 08-617 3807 

 

Liberalerna 
Anna Lundberg anna.lundberg@liberalerna.se, tel: 08-410 242 11 

 

Kristdemokraterna 
Tommy Forsberg Bernevång tommy.bernevang@kristdemokraterna.se, tel: 08-723 
2506 

 

Sverigedemokraterna 
Michael Rosenberg michael.rosenberg@sd.se 

 

mailto:info@skl.se
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Ombud per valkrets 2018  

Kod  Valkrets  
Folkmängd 
171231  

Resultat 
2018  

Förändring 
2014-2018  

1  Stockholms län  2308143  102  1  

3  Uppsala län  368971  17  1  
4  Södermanlands län  291341  13  0  
5  Östergötlands län  457496  20  0  
6  Jönköpings län  357237  16  0  
7  Kronobergs län  197519  9  0  
8  Kalmar län  243536  11  0  
9  Gotlands län  58595  3  0  
10  Blekinge län  159371  7  0  
12  Skåne län  1344689  59  0  
13  Hallands län  324825  15  1  
14  Västra Götalands län  1690782  75  0  
17  Värmlands län  280399  13  0  
18  Örebro län  298907  13  -1  
19  Västmanlands län  271095  12  0  
20  Dalarnas län  286165  13  0  
21  Gävleborgs län  285637  13  0  
22  Västernorrlands län  245968  11  -1  
23  Jämtlands län  129806  6  0  
24  Västerbottens län  268465  12  0  
25  Norrbottens län  251295  11  -1  
   Summa riket  10120242  451  0  

  Antal invånare per ombud    22440    
  



 

 

 

  

INFÖR OMBUDSVALET 
2018-04-09 

 Bilaga 4 
Riktlinjer 
1 (1) 

    

    

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Valnämnden 

 

 

 

 
 

 

 

Inför ombudsvalet – valsedelns utformning m.m. 

 
Nedan följer förslag till hur en valsedel inför ombudsvalet kan utformas. I bilaga 6-8 
finner ni även tre exempel på valsedlar. Valsedlarna finns även på www.skl.se/kongress 
som ifyllbara dokument som kan laddas ner. 
 
Valsedlarna kan utformas på tre olika sätt  
 

1) Partiet uppträder självständigt eller  
2) Det sker samverkan mellan partier under en gemensam beteckning. Varje 
samverkande parti har en egen valsedel men också med den gemensamma 
beteckningen eller  
3) Det sker samverkan mellan partier på en gemensam valsedel. Partibeteckningen 
sätts ut för partiets kandidat/er.  

 
Generellt för utformningen av valsedel  
 

• Valsedeln bör vara i A4-format, på vitt papper och med tryck endast på framsidan  
• En kandidat företräder sitt parti, inte en enskild medlem  
• Utöver personnamn ska bostadsorten anges. Alltså inte den kommun eller det 

landsting/region där vederbörande kandidat är verksam. Övriga adressuppgifter 
ska inte noteras på valsedeln. Däremot ska samtliga kandidaters adress, telefon 
och e-postadress förtecknas och lämnas till den regionala partiorganisationen.  

• Den aktuella valkretsen (länet) anges nederst på valsedeln  
• Eftersom personvalsförfarandet inte är tillåtet i samband med ombudsvalet, ska 

det inte finnas några ”kryssrutor” på valsedeln  
• Antalet kandidater på valsedeln bör vara så många att det räcker till att även utse 

ersättare. Genom att ställa det totala antalet ombudsplatser i valkretsen i relation 
till partiets preliminära utfall i allmänna val (kommun – och landstingsvalet) 9 
september 2018, kan en överslagsmässig bedömning göras om behovet av antal 
kandidater på en valsedel. Fyllnadsval av ombud kan inte förrättas under 
mandatperioden.  

 
För att enklast skapa valsedeln hänvisas till de ifyllningsbara valsedlarna som finns på 
www.skl.se/kongress. 
 

mailto:info@skl.se
http://www.skl.se/
http://www.skl.se/kongress


RÖSTSAMMANRÄKNINGSPROTOKOLL 
                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      Bilaga 5 

Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress  

 

 

Protokoll  

fört vid sammanräkning av röster avgivna vid ombudsval förrättat av fullmäktige-le-
damöter i 
 

……………………………………………………………………………………. 
kommun/landsting/region 

 

……………………………………………………………………………………. 
län (valkrets) 

 

Ombudsvalet genomfördes den ………………………………………………….. 

 

……………………………………………………... 
Antal ledamöter i fullmäktige (nyvalda fullmäktige) 
 

……………………………………………………... 
Antal avgivna röster vid ombudsvalet 

 

 

………………………………………………………………………………………. 
Justeringsperson vid ombudsvalet 

 

 

 
Sammanräkningsprotokollet skickas tillsammans med avgivna röster 
i original som en rekommenderad försändelse till 

Valnämnden 
Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm 

Ange avsändare (kommunens/landstingets namn) utanpå kuvertet. 
 



VAL AV OMBUD TILL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KONGRESS 
2019-2023 

 

KRONOBERGS LÄN 

Bilaga 6 

Exempel 1 –partiet uppträder självständigt  

 

Partinamnet 

1. Anna Andersson, Alvesta 

2. Bo Bengtsson, Braås 
3. Carla Carlsson, Tingsryd 

4. David Davidsson, Ljungby 

5. O s v 

 

 

 

OBS! Tänk på att ange så många kandidater att det räcker till att även utse ersättare 

 • I detta exempel uppträder partiet självständigt 
 

• Valsedeln trycks på vitt papper i A4-format 
 

• Valsedeln trycks endast på en sida 

 



VAL AV OMBUD TILL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KONGRESS 
2019-2023 

 

VÄSTMANLANDS LÄN 

 

Bilaga 7 

Exempel 2 – samverkan under gemensam beteckning 

 

Gemensam beteckning 

 

 

Partinamnet 

1. Erik Eriksson, Västerås 

2. Filippa Filipsson, Kungsör 

3. Göran Göransson, Köping 

4. Hans Hansson, Arboga 

5. o s v 

 

 

 

 

OBS! Tänk på att ange så många kandidater att det räcker till att utse även ersättare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• I detta exempel sker samverkan mellan partier under gemensam 
beteckning 
 

• Varje samverkande parti har en egen valsedel där såväl den 
gemensamma beteckningen som det egna partinamnet anges 
 

• Valsedeln trycks på vitt papper i A4-format 
 

• Valsedeln trycks endast på en sida 

 



VAL AV OMBUD TILL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KONGRESS 
2019-2023 

 

Bilaga 8 

Exempel 3 – samverkan med gemensam valsedel  

  

 

Gemensam beteckning 

 

1. Lisa Larsson (M), Luleå 

2. Knut Kristersson (S), Kiruna 

3. Maria Månsson(C), Jokkmokk 

4. Nils Nilsson (V), Överkalix 

5.  O s v 

 

 

OBS! Tänk på att ange så många kandidater att det räcker till att även utse ersättare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORRBOTTENS LÄN 

• I detta exempel sker samverkan mellan partier med gemensam valsedel 
 

• Partibeteckningen sätts ut för partiets kandidater 
 

• Vid förfall av ordinarie ombud kallas ersättare in i den ordning som följer av 
valresultatet och ordningen på valsedeln 
 

• Valsedeln trycks på vitt papper i A4-format 
 

• Valsedeln trycks endast på en sida 

 





 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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 skolan 

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 

med KF § 110 2018-06-18 fick nämnderna i uppdrag att återkomma med 

nämndsplaner som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa till ett 

samlat dokument.  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

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 

Samtliga nämnder och bolag 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 268 Dnr 2018/000076 041 

Budget 2019 med plan 2020-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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 

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef, Mamica Timotijevic, ekonomiavdelningen, 

Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, Andreas Horste, gatuchef, 

och Thomas Svärd, utvecklingschef, medverkar. 

Mattias redogör för läget, som i det stor är oförändrat sedan senaste 

sammanträdet. 

 

 

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 

med KF § 110 2018-06-18 fick nämnderna i uppdrag att återkomma med 

nämndsplaner som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa till ett 

samlat dokument.  



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till 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 

Beslutsunderlag 

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

Tjänsteskrivelse budget 2019, dnr 2018/000076, Id 63099 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Samtliga nämnder och bolag 

Ekonomiavdelningen 

___________________ 

 



 
 

Ekonomiavdelningen 

Mamica Timotijevic 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-10-18  
Referens 

2018/000076 

 
Id 63117 

 

 
 Kommunfullmäktige 

 

 

 
 

 

Budget Vimmerby kommun år 2019 med plan för 
åren 2020 - 2022 

 

Förslag till 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 

 

Ärendet 

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 med KF § 110 2018-06-18 fick nämnderna i uppdrag att 

återkomma med nämndsplaner som kommunstyrelsen ansvarar för att 

sammanställa till ett samlat dokument.  

 

   

 



 

 

 

Beslutsunderlag 

Budget 2019 med plan för 2020 och 2022 ID. 63116 

 

Beslutet ska skickas till 

Ledningsgruppen 

Samtliga nämnder och bolag 

Ekonomiavdelningen 

 

Mattias Karlsson 

Ekonomichef 

 

Mamica Timotijevic 

Ekonom 

 

 

 

 



Vimmerby kommun Budget 
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VIMMERBY KOMMUN BUDGET 2019 med plan 2020 -  2022 KS förslag 

Fakta om Vimmerby kommun 

Vimmerby ligger i nordvästra delen av Kalmar län och 

gränsar till Jönköpings och Östergötlands län.  

Vi har ungefär lika långt till Stockholm, Göteborg och 

Malmö - cirka 350 km. 

Strax utanför staden rinner Stångån som är en av få större 

vattendrag i Sverige som rinner norrut. Stångån har under 

många århundraden varit en viktig transportled. 

Vimmerby är en av Sveriges äldsta städer. Från 1350 

finns det dokument som omnämner stadens sigill men vi 

vet att platsen har varit bebodd långt tidigare. En stor 

vikingatida gravplats i staden är ett tydligt tecken på det. 

Redan tidigt var Vimmerby känt för sitt hantverk och sina 

marknader. Framgångarna var till stor förtret för många 

omgivande städer och därför drogs Vimmerbys 

stadsrättigheter in av Gustav Wasa år 1532. Det dröjde 

nästan 70 år innan staden återfick sina rättigheter av Carl 

IX. Det är därför som det finns ett C för Carolus och den 

romerska siffran IX i Vimmerbys stadsvapen. 

Marknader vet man har pågått sedan 1500-talet. Då Carl 

IX gav tillbaka stadsrättigheterna år 1604 skrevs det in i 

privilegiebrevet att staden årligen skulle hålla tre 

marknader. Den traditionen fortlever ännu idag. 

Marknader och oxhandel är två näringsgrenar som satt sin 

prägel på staden och gjort den känd vida omkring. 

Nämnas kan att mellan åren 1727 och 1746 levererade 

Vimmerbys borgare 28 459 oxar enbart till Stockholm. 

År 1862 bildades de kommuner som sedan blev 

Vimmerby kommun. De äldsta landskommunerna var 

relativt små och hade ofta samma gränser som socknen. 

Under storkommunsreformen på 1950-talet slogs flera av 

de små kommunerna samman till större enheter. 

Storkommunerna slogs år 1971 samman till nuvarande 

Vimmerby kommun. 

Astrid Lindgren, Sveriges mest älskade 

barnboksförfattare föddes 1907 på gården Näs i 

Vimmerby. Det var på gården Näs som hon klättrade i 

sockerdricksträdet och lekte i snickerboa. Det var här hon 

hoppade i hö och lyssnade till sagor i Kristins kök. Idag 

är Näs  ett kulturcentrum som lockar tusentals besökare 

varje år. Besöksnäringen har vuxit starkt i Vimmerby 

kommun under de senaste åren och en stark 

dragningskraft  är Astrid Lindgrens Värld som varje år 

lockar nästan en halv miljon besökare. 

Vid årsskiftet 2017/2018 bodde det 15 728 personer i 

Vimmerby kommun, fördelat på 8 071 män och  

7 657 kvinnor. 

PLATS FÖR BILD!!! 
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VIMMERBY KOMMUN BUDGET 2019 med plan 2020 -  2022 KS förslag 

Kommundirektören har ordet 

Vi ser en fantastiskt fin utveckling hos många av 

företagen inom kommunen. Det görs flera stora satsningar 

och investeringar som tryggar arbetstillfällen och även 

skatteintäkter eftersom många som arbetar där också är 

bosatta inom kommunen. Vimmerby kommun är en 

inpendlingskommun och vi är därför också beroende av 

arbetskraft från våra grannkommuner. Det gäller för hela 

vårt näringsliv såväl som den offentliga verksamheten, 

där våra kommunala uppdrag ingår. Fortsatta prioriterade 

frågor är därför kompetensförsörjningen och bostäder. En 

gemensam satsning på utveckling av ”Campus Småland” 

tillsammans med Hultsfreds kommun och Västerviks 

kommun är mycket tacksam och värdefull. Vi behöver 

parallellt satsa på vuxenlärandet i allmänhet för att 

underlätta matchning mellan behov och tillgång av 

arbetskraft. Att föra en fortsatt dialog med olika 

marknadsaktörer som finner det intressant att investera i 

nya bostäder inom Vimmerby kommun är en prioriterad 

fråga eftersom det kommunala investeringsutrymmet är 

begränsat.  

En av de viktigaste händelserna under hösten 2018 var 

valet med tillhörande ny politisk organisation. Den nya 

politiska organisationen påverkar också 

tjänstemannaorganisationen och vår förhoppning är att 

planen som är gjord inför beslutade förändringar faller väl 

ut.  

Nu är det viktigt att det politiska visionsarbetet kommer 

igång. Organisationen har tappat kraft och riktning 

eftersom det arbetet har dragit ut på tiden. Det är viktigt 

att det kommer igång med förnyad kraft. Som grund finns 

”SLUS-arbetet”, eller ”Allas Vimmerby” med förbättrad 

tillitsskapande dialog som bas. Det interna arbetet och det 

arbete som sker externt med företag och föreningar ska 

kopplas samman med de angiva insatsfaktorerna som 

anges i ”SLUS:en”. 

 I början av 2018 beställde Kommunstyrelsen en 

genomlysning av barn- och utbildningsnämndens område. 

En handlingsplan har tagits fram och en fortsatt dialog 

kommer att fortgå kring åtgärder inom nämndområdet. 

Den nuvarande barn- och utbildningschefen har aviserat 

om pension och avslutar sin tjänst under 2019. Vår 

förhoppning är att rekryteringen av en ersättare ska lyckas 

väl och att vi har en ny chef på plats under första kvartalet 

2019.  

Inom kommunkoncernen planeras det för omfattande 

investeringar under 2019. Till exempel kan nämnas en ny 

förskola och hyreslägenheter med en gruppbostad 

inkluderad. Dessutom behöver frågan kring var nya 

platser inom särskilt boende klarläggas samt många 

frågeställningar kring en eventuell ny grundskola. En av 

de allra viktigaste frågorna för oss att ständigt hålla koll 

på och ständigt vidareutveckla är naturligtvis hur 

medborgarna upplever och uppfattar våra tjänster. Likaså 

att vi följer resultatnivåer inom skola och omsorg, 

näringsliv, miljö och bygg med mera och utifrån de 

resultaten arbeta med ständiga förbättringar. 

Internt i kommun kommer vi under 2019 bland annat att 

växla upp arbetet kring digitalisering i syfte att 

effektivisera våra processer och vårt arbete.  

Den ursprungliga planen med att bygga upp vårt eget 

Kontaktcenter i stadshuset har förskjutits och återupptas 

under hösten 2018. Förhoppningen är att det kan vara 

klart under 2019. 

Under 2019 kommer vi arbeta för att det relativt nya 

forumet - utvecklingsrådet kommer att utvecklas till det 

viktiga och strategiska organ som vi har som ambition att 

det ska bli. Med syftet att få grepp om och tillsammans 

kunna staka ut riktningen i gemensamma frågor som 

bland annat arbetsmarknad, folkhälsa och integration. 

Den 1 januari 2020 blir  Barnkonventionen lag. En plan 

finns redan framtagen för hur organisationen ska 

förberedas inför den förändringen och under 2019 

kommer det arbetet att fortgå.  

Att utveckla koncernsamverkan kommer att vara en 

fortsatt prioriterad fråga. Den utredningen som 

genomfördes på Vimarhem under sommaren 2018 

kommer att resultera i handlingsplaner för såväl 

moderbolaget som dotterbolagen. 

Nationellt händer mycket inom områden som civilt 

försvar m m. En säkerhet- och trygghetsorganisation 

behöver arbetats fram där 

räddningstjänstens verksamhet 

utgör bas. Regionalt händer det 

också mycket årsskiftet 

2018/2019. Ett ”region 

Kalmar” skapas och ett 

gemensamt kommunförbund 

där alla länets kommuner 

ingår. 
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Vimmerby kommuns organisation  

Vimmerby kommun är en av Sveriges 290 kommuner och 

är en politisk styrd organisation. De förtroendevalda har 

huvudansvaret för den kommunala verksamheten. 

 

Under mandatperioden 2019-2022 finns det en plan att 

kommunen ska styras  av en politisk koalition bestående 

av Centerpartiet (C) Moderaterna (M) och 

Kristdemokraterna (KD). Största oppositionsparti är 

Socialdemokraterna (S) som innehar 

oppositionsrådsrollen.  

 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i 

kommunen och det är kommunens invånare som utser 

vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunfullmäktige. 

Det görs i det allmänna valet var fjärde år. 

Kommunfullmäktige utser sedan styrelser och nämnder. 

De ska sedan leda och samordna kommunens 

verksamheter och bereder även ärenden till 

kommunfullmäktige. 

 

I förvaltningarna utförs det arbete som den politiska 

organisationen beslutat om. Förvaltningarna består av 

medarbetare. En förvaltning lyder oftast under en nämnd 

men kan också lyda under kommunstyrelsen.  

 

Inom kommunens organisation finns även ett antal 

kommunala bolag som ansvarar för sina specifika 

områden. 

 

I dag är vi ungefär 1 500 personer som på ett eller annat 

sätt arbetar inom den kommunala organisationen eller 

inom kommunens bolag. 

Kommunstyrelseförvaltning 

 

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunens 

centrala förvaltningskontor.  

Vi har det yttersta ansvaret för att ta fram underlag 

för politiska och ekonomiska beslut. 

 

Avdelningarna inom kommunstyrelseförvaltningen 

är: 

- administrativa avdelningen 

- ekonomiavdelningen 

- HR-avdelningen 

- samhällsbyggnadsavdelningen 

- utvecklingsavdelningen 

Barn- och utbildningsnämnd 

 

Barn och utbildningsnämnden har ansvar för alla 

utbildningsfrågor. Inom nämndens ansvarsområde 

bedrivs även svenska för invandrare och 

samhällsorientering. 

 

Verksamheten består av:  

- förskolor 

- grundskolor 

- fritidshem 

- grundsärskola 

- gymnasieskola   

- vuxenutbildning 

Socialnämnd 

 

Socialnämnden ansvarar för kommunens samlade 

socialtjänst. 

 

Ansvarar bland annat för:   

- hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution 

- hemsjukvård och rehabilitering 

- ekonomiskt bistånd och rådgivning 

- anhörigstöd 

- vård av barn och ungdom 

- stöd och vård vid missbruk 

- familjerättsliga frågor och familjerådgivning 

- stöd till personer med funktionsnedsättning 

- ärenden om alkoholservering samt försäljnings- 

  tillsyn 

- kommunens mottagande av flyktingar och 

  integrationsarbete 

Miljö- och byggnadsnämnd 

 

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd, en 

gemensam nämnd mellan två kommuner. 

 

Arbetar med:  

- miljö- och hälsoskydd  

- livsmedel 

- bygglov  

- planer  

- kartor och mätningar 
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Vimmerby kommuns organisationsschema 
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Styrning av verksamhet och ekonomi 

Med styrning avses samtliga åtgärder som vidtas för att 

påverka agerandet i en önskvärd riktning. Styrningen utgår 

från Vimmerby kommuns vision samt vid varje tidpunkt 

gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för 

den kommunala verksamheten.  

Syftet med kommunens styrning, ledning och uppföljning 

är att uppnå en god ekonomisk hushållning enligt 

kommunallagens krav. Med stöd av de 

kommunövergripande målen, och de ekonomiska ramarna 

som fastställs i budgeten, styrs Vimmerby kommun.  

Värdegrund  

Värdegrunden beskriver vilket förhållningssätt som alla 

medarbetare ska bära med sig och efterleva när vi 

företräder Vimmerby kommun och våra verksamheter. 

Syftet med värdegrunden är att arbeta för engagerade 

medarbetare som trivs och känner stolthet över ett väl 

utfört arbete, samt förtroendevalda med engagemang som 

känner stark delaktighet och stolthet över sitt arbete i den 

demokratiska processen.  

 

Målet med värdegrunden är att:  

alla medarbetare och förtroendevalda gör ett bra arbete 

där de aktivt bidrar till sin egen, verksamhetens och 

kommunens utveckling,  

att medarbetarskapet och politikerrollen präglas av 

lyhördhet, öppenhet, självinsikt och självtillit, en positiv 

människosyn och tilltro till människors vilja att delta och 

ta ansvar.  

De grundvärderingar som Vimmerby kommun står för har 

sin grund i det demokratiska systemet och formuleras i sitt 

genomförande i orden ansvar, mod och fantasi.  

Ansvar  

Vi har hög delaktighet, 

tolerans och 

hänsynstagande. Vi har 

respekt för uppställda 

mål, givna ramar och 

fattade beslut utifrån ett 

helhetsperspektiv. Vi tar 

ansvar för den 

gemensamma 

arbetsmiljön.  

Mod  

Vi är öppna inför nya tankar 

och har en vidsynthet inför det 

obekanta. Vi vågar ta 

ställning/komma till beslut och 

att handla efter läge. Vi 

kommunicerar rakt och ärligt 

med respekt för varandras 

uppgifter. Vi bidrar till öppet 

klimat och motarbetar alla 

former av trakasserier.  

Fantasi  

Vi har kreativitet, 

hopp och framtidstro. 

Vi har förmåga att se 

möjligheter. Vi har 

förmåga till 

anpassning och 

förändring efter 

rådande 

omständigheter.  
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En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att 

räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav på 

att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på 

ett effektivt sätt. För att uppnå detta krävs en 

ändamålsenlig styrning och en god intern kontroll för att 

säkerställa styrsystemet. God ekonomisk hushållning 

innebär även att ha beredskap för framtida utmaningar 

genom att i god tid vidta nödvändiga åtgärder och insatser 

i stället för insatser i efterhand. För att uppnå god 

ekonomisk hushållning har Vimmerby kommun beslutat 

om tre finansiella mål som ska uppfyllas.   

Dessa tre är:  

ett resultat på två procent av skatter och generella 

statsbidrag  

amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen 

2016 på 50 öre  

100 procent självfinansiering av investeringarna  

Styrning av kommunen är en fråga om hur politiska 

intentioner och värderingar förmedlas genom 

organisationen och gestaltas i ett utbud av vård, utbildning 

och service som erbjuds kommuninvånarna. Styrningen 

kanaliseras genom nämnderna., där budgeten är 

kommunens huvudsakliga verktyg för planering och 

styrning av verksamheten. I budgeten fastställs hur 

kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika 

nämnder och verksamheter. Nämnderna ska upprätta egna 

nämndsplaner och däri ange nämndmål som skall vara 

kopplade till fullmäktiges mål. På förvaltnings- och 

verksamhetsnivå upprättas sedan verksamhetsplaner och 

enhetsplaner som ska vara kopplade till nämndmålen.  

 

Samtliga nämnder ska löpande följa upp verksamhet, 

resultat, ekonomi och mål. I samband med kommunens 

delårsrapport ska uppföljningarna sammanställas till en 

samlad rapport och delges till kommunfullmäktige. Av 

rapporten ska framgå prestationer, resultat och effekter av 

den bedrivna verksamheten samt prognoser, analyser och 

kommentarer. Åtgärdsplaner ska redovisas för att rätta till 

eventuella avvikelser. Slutlig uppföljning av årets 

verksamhet upprättas efter årets slut i kommunens 

årsredovisning.  

Utöver delårsrapporten och årsredovisningen ska 

uppföljningar sammanställas till en samlad rapport och 

delges till kommunstyrelsen fem gånger per år.  

God ekonomisk hushållning  Budget och planer  

Uppföljning  
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Styrmodell 

Budget, nämndsplaner, verksamhetsplaner och 

enhetsplaner ska upprättas utifrån kommunens styrmodell. 

Styrmodellen utgår ifrån kommunens vision som har 

brutits ned till strategiska områden som i sin tur har 

mynnat ut till ett styrkort. De fyra perspektiven är 

Ekonomi, Invånare och brukare, Verksamhet och 

medarbetare samt Utveckling. De övergripande målen för 

varje perspektiv är en ekonomi i balans, tjänster av hög 

kvalitet, en attraktiv arbetsgivare och en hållbar 

utveckling och hög livskvalitet.  

Med En ekonomi i balans menas bland annat att vi ska 

leverera ett överskott för att klara utförda och planerade 

investeringar.  

Tjänster av hög kvalitet innebär  att vi levererar  god 

kvalitet på tjänster till kommunens invånare, företagare 

och besökare.  

En attraktiv arbetsgivare betyder  att vi har  en god 

attraktionskraft som arbetsgivare. Behov finns 

kontinuerligt av att rekrytera kompetenta och duktiga 

ledare och medarbetare vilket vi prioriterar högt.  

En hållbar utveckling och hög livskvalitet innebär  att 

vi är en kommun i framkant när det gäller utveckling, 

framförallt i tillväxtfrågor.  

De fyra perspektiven ska genomsyra nämndernas sätt att 

arbeta med mål, mätning av måluppfyllelse och planerade 

aktiviteter för att uppnå målen. För varje mål fastställs ett 

eller flera nyckeltal, indikatorer, som används för att mäta 

grad av måluppfyllelse. I verksamhets- och enhetsplaner 

uttrycks vilken målnivå som ska uppnås under kommande 

år samt vilka aktiviteter som är planerade att genomföras 

för att uppnå målen.  

En ekonomi i balans Tjänster av hög 

kvalitet

 En attraktiv 

arbetsgivare

En hållbar utveckling 

och hög livskvalitet

Ekonomi Invånare och brukare
Verksamhet och 

medarbetare
Utveckling

A
n

s
v
a
r 

  
  

  
  

 M
o

d
  

  
  

  
  

F
a
n

ta
s
i

Styrkort kommunövergripande 

Resultat på
minst 2%

God service och 
nöjda kunder

Kompetent ledar-
och 

medarbetarskap

Säkert och tryggt

Positiv 
befolknings-
utveckling

En sammanhållen, 
effektiv och 

flexibel 

kommunkoncern

Samverkan med 
andra - externt

God folkhälsa

Valfrihet för 
medborgarna

Aktiv medborgar-
dialog

Aktiv medarbetar-
samverkan

Likabehandling 
och mångfald

Goda arbetsvillkor

Ansvar för miljö 
och 

klimatpåverkan

Ett varierat och 
utvecklat 
näringsliv

Väl fungerande  
infrastruktur
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Vår omvärld 

Budgetprocess 

Budgetprocessen startade i början av februari när den 

första skatteunderlagsprognosen publicerades. Därefter 

samlades alla involverade i budgetprocessen den 8 mars 

för att få en genomgång av utgångsläget inför budget 

2019.  

Efter att genomgången varit fortsatte nämnderna med sina 

arbeten för att till den 19 och 20 mars återkomma med 

vilka önskemål och behovsförändringar de hade inför 

2019. Väl där kunde det konstateras att önskemål och 

behov överskred det ekonomiskt möjliga med 43 mnkr, 

förutsatt att det finansiella målet på ett resultat om två 

procent av skatter och generella statsbidrag gäller, samt en 

oförändrad skattesats.  

Därefter påbörjades arbetet med prioriteringar av 

önskemål och befintlig verksamhet, för att sedan den 2 

maj återigen träffas för att gå igenom den nya 

skatteunderlagsprognosen som används vid 

budgetbeslutet, samt en fortsatt genomgång av vilka 

investeringsprojekt som bör prioriteras för 2019.  

I juni månad tog kommunfullmäktige beslut om 

budgetramar, investeringsnivå samt tre övergripande 

finansiella mål. 

Under hösten fortsatte nämnderna att jobba med  sina 

detaljbudget och nämndplaner. Samtidigt togs en 

investeringsplan fram. Materialet lämnades sedan till 

kommunstyrelseförvaltningen som ansvarar för 

sammanställningen av budgetdokumentet. 

 

 

’’Att döma av de rekordstarka ekonomiska resultaten har 

kommunerna en stark position. Ändå kan utvecklingen 

inte fortsätta som hittills. De kommande årens 

behovsökningar är av ett sådant slag att de inte bara kan 

mötas med resurstillskott. Det kommer också att krävas 

betydande effektiviseringar.’’ SKL, ekonomirapport maj 2018. 

SKL:s senaste ekonomirapport som publicerades i maj 

visar en högkonjunktur i Sverige och i världen. Ekonomin 

i Sverige har haft ett starkt tillväxt de senaste åren men 

arbetskraftbristen är stor och begränsar ett fortsatt stark 

tillväxt. Prognosen pekar på  mindre skatteunderlag 

tillväxt de kommande åren.  

Kommunernas ekonomi kommer påverkas även från 

förändringar inom LSS– området. Kostnader som tidigare 

har betalats av staten belastar  kommunerna till följd av  

bedömningar som har gjorts av Högsta 

förvaltningsdomstolen och Försäkringskassan.  

Demografiska förändringarna påverkar rekryterings- och 

investeringsbehov. Ökad andel äldre befolkning medför 

större kostnader i form av ökade välfärdstjänster samtidigt 

som kompetens försvinner från arbetsmarknaden.  

Statistiken visar att Sverige har höga födelsetal som ökar 

andelen barn och unga  medan andelen befolkning i 

arbetsför ålder ( 20 till 64 år) minskar.  

Invandringen ger bidrag till befolkningens ökning men 

hur detta påverkar ekonomin är osäkert. Det är svårt att 

förutse hur lång tid det tar att få in nyanlända på 

arbetsmarknaden. 

Alla dessa förändringar i demografin betyder att det blir 

svårt att rekrytera när det är brist på arbetskraft samtidigt 

som investeringsbehovet är stort i form av nya skolor, 

bostäder, infrastruktur, vårdfastigheter, äldreomsorg m.m. 

Ny teknik som utvecklas kommer att påverka kommunen 

på olika sätt. Ny teknik innebär nya kunskaper som 

efterfrågas och att de befintliga blir föråldrade. 

Kommunen måste se  till att verksamheterna anpassar sig 

i takt med den tekniska utvecklingen . 

Klimatförändringar påverkar samhällets utveckling också. 

Det är svårt att förutse  konsekvenser för enskilda 

regioner men översvämningar, torka, förändrade 

ekosystem, nya sjukdomar är några att nämna som 

troligtvis kommer leda till nya konflikter och föra 

människor på flykt. 

Alla dessa ovannämnda faktorer kommer påverka 

människors värderingar och tankesätt. Det är just dessa 

värderingar som påverkar hur samhället ser ut och att det 

byggas välfungerande institutioner.  
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Befolkningsutveckling 

Befolkningen i Sverige ökar. Från december 2016 

till december 2017 ökade befolkningen med 1,3 

procent. Under 2018 har befolkningen fortsatt öka.  

Från december 2017 till juni 2018 har befolkningen 

ökat med 0,51 procent. 

I reala termer innebär detta att befolkningen har ökat 

från  10 120 242 till 10 171 524.  

 

 

Den 31 december 2017 var folkmängden i 

Vimmerby kommun 15 728 invånare. Jämfört med 

föregående år så är det en ökning med 92 invånare. 

Bilden visar hur befolkningen har förändrats i 

Vimmerby kommun i de olika ålderskategorierna. 

Ur diagrammet nedan går det utläsa att under de 

senaste fem åren har kategorierna 65-79 år och 0-5 

ökat mest medan ålderskategorin 40 – 64 år har 

minskat mest fram till 2017. Befolkningsmängden 

har varierat mellan 15 728 och 15 287. 

I Vimmerby I Sverige 

Invånare
0-5 år,
antal

Invånare
6-15 år,

antal

Invånare
16-19 år,

antal

Invånare
20-39 år,

antal

Invånare
40-64 år,

antal

Invånare
65-79 år,

antal

Invånare
80+, antal

2013 918 1 595 737 3 259 5 109 2 645 1 024

2014 965 1 594 677 3 294 4 983 2 744 1 040

2015 993 1 620 695 3 353 4 976 2 748 1 034

2016 1 025 1 671 699 3 486 4 941 2 758 1 056

2017 1 013 1 710 708 3 526 4 924 2 793 1 054

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000
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Åldersfördelning
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Ekonomiska förutsättningar 

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk 

hushållning är att det finns balans mellan löpande 

kostnader och intäkter. Nettokostnadernas andel av totala 

intäkter är en indikator på balansen mellan löpande 

driftskostnader och den huvudsakliga finansieringen. 

Verksamhetens nettokostnader bör inte öka mer än de 

totala intäkterna för att bibehålla en ekonomisk stabilitet.  

För att ekonomin långsiktigt ska infinna sig i balans bör 

nettokostnadernas andel av de totala intäkterna vara högst 

98 procent, för att uppnå det finansiella målet som 

Vimmerby kommun har satt.  

Diagrammet nedan visar hur befolkningen i de 

olika ålderskategorierna har förändrats i 

förhållande till år 2000. De ålderskategorier som 

har ökat mest är 65-79 år, 80 + samt 0-5 år. De 

som minskat mest är 6-15 år.  

96%

97%

98%

99%

100%

101%

2018 2019 2020 2021 2022

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

Befolkningsförändringar i förhållande till år 2000

Invånare 0-5 år, antal Invånare 6-15 år, antal

Invånare 16-19 år, antal Invånare 20-39 år, antal

Invånare 40-64 år, antal Invånare 65-79 år, antal

Invånare 80+, antal
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Skattesats och skatteintäkter 

Som underlag till beräkning av Vimmerby kommuns 

totala intäkter från skatter och statsbidrag används 

skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och 

landsting enligt cirkulär 18:18  Invånarantalet påverkar 

Vimmerby Kommuns skatte- och statsbidragsintäkter och 

för budget 2019 har 15 728 invånare antagits som 

beräkningsgrund. Förslaget för budget 2019 innebär en 

oförändrad skattesats.  

Jämfört med år 2018 beräknas intäkterna öka med cirka 26 

miljoner kronor, varav skatteintäkterna utgör 24 miljoner 

kronor.  

Vimmerby kommuns del av välfärdsmiljarderna, när det 

gäller flyktingvariabeln, är budgeterad till 10 miljoner 

kronor.  

Diagrammet nedan visar skattesatserna i Kalmar län 2018. 

Känslighetsanalys  

Vimmerby kommuns ekonomi påverkas av ett flertal 

omvärldsfaktorer och kommunen måste ha reserver och 

marginaler att hantera såväl externa oförutsedda  

 

 

händelser och förändringar inom kommunen. 

Känslighetsanalysen nedan visar hur olika händelser 

påverkar kommunens ekonomi. 

Känslighetsanalys  Miljoner  

kronor  

Ränteförändring med 1 procent  2,9 

Förändring skattesats 10 öre  3,2  

Prisökning på varor och tjänster 1 procent  3,1 

10 årsarbetare heltid, lön 25 000kr/mån  4,2  

Förändrat invånarantal med 100  5,5 

Löneförändring 1 procent  6,9 

20,40

20,60

20,80

21,00

21,20

21,40

21,60

21,80

22,00

22,20

22,40

22,60

Skattesatser i Kalmar län 2018
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Vimmerby kommuns nettokostnader är budgeterade till 

952,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 37,4 

miljoner kronor i jämförelse med budget 2018. Tabellen 

visar hur nettokostnaderna har förändrats mellan 2018 och 

2019.  

För utförligare beskrivning om nettokostnaderna, se 

respektive nämnds redovisning i nästkommande avsnitt. 

Nämndernas ramar enligt nedan är preliminära för 2019 

eftersom ramarna kan komma att justeras efter beslut om 

justeringar 2018 som även påverkar 2019, exempelvis 

tilläggsanslag och omföringar.  

Verksamhetens nettokostnader 

Resultatmål  

Kommunfullmäktiges resultatmål är att resultatet ska 

uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella 

statsbidrag.  

 

Enligt förslag till resultatbudget för 2019 med plan 2020 

och 2022 uppnås resultatmålet för budgetåret men inte för 

planåren. 

Finansiella mål och nyckeltal  

Miljoner kronor Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Summa nettokostnad -952,7 -978,3 -1 009,5 -1 035,0 

Skatter och generella statsbidrag 959,9 979,4 997,4 1 021,7 

Finansnetto 12,0 12,0 12,0 12,0 

Summa finansiering 971,9 991,4 1009,4 1033,7 

Summa resultat 19,2 13,1 -0,1 -1,3 

     
Resultat i förhållande till skatteintäkter och 

generella statsbidrag 
2,0% 1,3% 0,0% -0,1% 

Driftbudget       

Differens 2019-

2018 

Miljoner kronor  2018 2019 

Nämnd         

Kommunstyrelsen  -212,4 -216,9 -4,5 

Barn- och utbildningsnämnden -328,6 -342,2 -13,6 

Socialnämnden  -351,4 -365,3 -13,9 

Miljö- och byggnadsnämnden -6,9 -8,0 -1,1 

Överförmyndare i samverkan -1,8 -2,1 -0,3 

Revision   -0,8 -0,8 0,0 

Valnämnden  -0,7 -0,7 0,0 

Summa nämnder   -902,6 -936,0 -33,4 

Pensioner  -21,0 -22,2 -1,2 

Kalkylerade kapitalkostnader 44,7 41,5 -3,2 

Avskrivningar  -33,0 -31,3 1,7 

Oförutsedda medel* -3,4 -4,7 -1,3 

Summa nettokostnader     -915,3 -952,7 -37,4 

* 167,0 tkr till Campus Småland från oförutsedda medel enligt KF §53 Dnr 2018/000109  
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Låneskuld  

I december 2018 beräknas kommunens upplåning uppgå 

till cirka 472,2 miljoner kronor. I detta ingår lån för 

leasing av panna och turbin på Tallholmen för Vimmerby 

Energi och Miljös satsning på nytt kraftvärmeverk på 189 

miljoner kronor. 

 

Vimmerby kommun har en hög låneskuld som bör sänkas. 

Från 2016 har Vimmerby kommun antagit ett finansiellt 

mål som innebär att kommunen minst ska amortera på sina 

skulder som motsvarar skattehöjning som gjordes samma 

år, vilket innebär följande planperiod:  

Självfinansiering av investeringar  

 

Vimmerby kommun redovisar för år 2017 ett överskott på 

8,0 miljoner kronor och prognostiserar ett resultat, per 

sista augusti, på 21,5 miljoner kronor för 2018.  

Det finansiella målet för investeringar är självfinansiering  

till 100 procent.  

 

 

Investeringsbehovet är stort i Vimmerby kommun. Bygga 

och renovera skolor, nya bostäder samt vårdfastigheter 

anses vara några av de stora behoven under kommande år. 

Investeringsbudgeten är satt till 80,0 miljoner kronor 

under 2019.  

2019:  16 miljoner kronor  

2020:  17 miljoner kronor  

2021:  18 miljoner kronor  

2022:  18 miljoner kronor 
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Resultat– och Balansbudget 

Miljoner kronor 
Utfall 

2017 

Budget 

2018 

Prognos 

2018  

(augusti) 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 
Plan 2022 

Summa nettokostnader exklusive      

avskrivningar 
-856,3 -882,3 -896,5 -921,4 -945,7 -976,6 -1 001,0 

Avskrivningar -55,2 -33,0 -31,5 -31,3 -32,6 -32,9 -34,0 

Summa nettokostnad -911,5 -915,3 -928,0 -952,7 -978,3 -1 009,5 -1 035,0 

Skatter och generella statsbidrag 902,6 933,5 935,2 959,9 979,4 997,4 1 021,7 

Finansnetto 16,9 0 14,3 12,0 12,0 12,0 12,0 

Summa finansiering 919,5 933,5 949,5 971,9 991,4 1009,4 1033,7 

             

Summa resultat 8,0 18,1 21,5 19,2 13,1 -0,1 -1,3 

Balansbudget 

Resultatbudget 

Miljoner kronor  Utfall 

2017 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Budget 

2019 
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Tillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 764,8 816,0 778,2 826,9 844,3 861,4 877,4 

Finansiella anläggningstillgångar 378,3 378,3 378,6 378,6 378,5 378,4 378,4 

Omsättningstillgångar 334,3 348,6 308,3 300,3 310,3 315,3 317,3 

Summa tillgångar 1477,3 1542,9 1465,1 1505,8 1533,1 1555,1 1573,1 

             

Eget kapital 705,6 745,7 727,1 746,3 759,4 759,4 758,1 

Varav årets resultat 8,0 18,1 21,5 19,2 13,1 0,0 -1,3 

             

Avsättningar 71,4 77,3 80,0 87,5 95,7 105,8 115,6 

Varav pensioner 71,4 77,3 80,0 87,5 95,7 105,8 115,6 

             

Skulder 700,3 719,9 658,0 672,0 678,0 689,9 699,4 

Varav långfristiga skulder  526,8 510,1 472,2 456,2 439,2 421,2 403,2 

Varav kortfristiga skulder 173,5 209,8 185,8 215,8 238,8 268,7 296,2 

Summa skulder och eget kapital 1477,3 1542,9 1465,1 1505,8 1533,1 1555,1 1573,1 
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Kassaflödesanalys 

Miljoner kronor  Utfall 

2017 

Budget 

2018 

Prognos 

2018 

Budget 

2019 
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten            

Resultat efter finansiella poster 8,0 18,1 21,5 19,2 13,1 0,0 -1,3 

Justering för poster som inte ingår i 

kassaflödet 58,3 38,4 42,6 38,8 40,7 43,0 43,8 

Medel från den löpande 

verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 66,4 56,5 64,1 58,0 53,8 43,0 42,5 

Ökning (-)/Minskning (+) av förråd, 

expl.fastigh. 10,1 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning (-)/Minskning (+) av 

kortfristiga fordringar o placeringar 26,4 0,0 -22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning (+)/Minskning (-) av 

kortfristiga skulder -3,0 23,5 12,3 30,0 23,0 29,9 27,5 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 99,9 80,0 59,6 88,0 76,8 72,9 70,0 

             

Investeringsverksamhet            
Förvärv av materiella 

anläggningstillgångar -24,9 -56,2 -44,8 -80,0 -50,0 -50,0 -50,0 

Försäljning materiella 

anläggningstillgångar 2,1 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förvärv av finansiella 

anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning av finansiella 

anläggningstillgångar 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten -21,7 -56,2 -12,8 -80,0 -50,0 -50,0 -50,0 

Finansieringsverksamheten            

Utlåning            

Erh investeringsbidrag 0,3 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0  

Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Amortering av upptagna lån -100,0 -15,8 -50,0 -16,0 -17,0 -18,0 -18,0 

Amortering av utlämnade lån 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Erh anslutningsavgifter fiber 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten -95,9 -15,8 -49,0 -16,0 -17,0 -18,0 -18,0 

Summa kassaflöde -17,8 8,0 -2,3 -8,0 9,8 4,9 2,0 

        

Likvida medel vid årets början 8,2 -29,5 -9,6 -11,9 -19,9 -10,0 -5,2 

Likvida medel vid periodens slut -9,6 -21,5 -11,9 -19,9 -10,0 -5,2 -3,1 

Summa kassaflöde -17,8 8,0 -2,3 -8,0 9,8 4,9 2,0 
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Kommunstyrelsens nämndplan 

Central förvaltning 

Förvaltningschef            

Carolina Leijonram           

Verksamhetsbeskrivning  

Kommunstyrelsen styr verksamheten och ansvarar för 

den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiken. 

Kommunstyrelsen är även det viktigaste organet för att 

förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut.  

Kommunstyrelsens ska bland annat:  

 ha ledning och uppsikt av förvaltning och 

nämnder  

 bevaka frågor som kan inverka på kommunens 

utveckling och ekonomiska ställning  

 göra de framställningar - som styrelsen anser 

nödvändiga - till fullmäktige, nämnder och andra 

instanser  

 bereda och verkställa fullmäktiges beslut  

 lämna förslag till budget och leda budgetarbetet.  

Kommunstyrelseförvaltningens uppgift är att 

samordna, styra, utveckla och följa upp de 

verksamheter som kommunstyrelsen ansvarar för. 

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med service mot 

allmänheten, de folkvalda politikerna i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt mot 

övriga nämnderna. Förvaltningen har det yttersta 

ansvaret för att ta fram underlag för politiska och 

ekonomiska beslut. I kommunstyrelsen ingår även 

samhällsbyggnadsavdelningen och 

utvecklingsavdelningen.  

Viktiga händelser under året 

Inom kommunstyrelsens område, som egentligen spänner 

över hela den kommunala verksamheten  med tanke på den 

uppsiktsplikt som kommunstyrelsen har, blir det av största 

vikt att säkra så att verksamheten ryms inom budgetramen.  

 

Arbetet med att skapa en högre resultatkultur fortskrider 

med uthållighet. När vi jämför oss med nationella mått så 

har dock våra kostnader inom flera verksamhetsområden 

ökat om vi jämför oss andra kommuner. Det kommer 

därför vara nödvändigt med fortsatta diskussioner som 

sedan behöver landa in i olika typer av inriktningsbeslut 

och beslut.  

I övrigt kommer vi på olika sätt arbeta vidare med 

utvecklingsarbetet kring att stärka den lokala 

attraktionskraften. Internt inom kommunens 

verksamhetsområde kommer vi att satsa mycket på att 

utveckla vårt arbetssätt med HR/personalfrågor.  

Det kommer att ske fortsatta satsningar på att utveckla 

ledarskap och medarbetarskap. För att nämna en stor fråga 

som påverkar många inom vår organisation så nämner jag 

här ”Heltidsresan”. Att erbjuda alla inom kommunals 

avtalsområde ”rätten till heltid” innebär en stor 

omställning som påverkar många medarbetare. 

Ekonomiska förändringar 

Inför 2019 har Central förvaltnings budgetram utökats med 

12 mkr. Den utökade ramen ska täcka kostnaden för det 

centrala löneanslaget men även ökande kostnader för två 

nya utskott, Samhällsbyggnads- och Kultur o fritidsutskott 

samt för en ny tjänst till HR avdelning och en ny 

kommunikatörtjänst till Administrativa avdelning. Det har 

också under 2018 flyttad över verksamheter som 

Biblioteket, Museet Näktergalen, Borglig Vigsel, Bildarkiv 

samt Programverksamhet från Utvecklingsavdelningen till 

Kontaktcenter, Central förvaltning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS Central förvaltning , 2019 miljoner kronor 

Budget 2018  -68,7 

Löneanslag till nämnderna  17,1 

Löneanslag   -0,7 

Omorganisation  -7,2 

Avdrag interna kostnadsposter 2018 4,8 

Förändringar 2019    

Tillägg interna kostnadsposter 2019 -4,9 

CLA 2019   -20,0 

Tillskott   -1,2 

Budget 2019     -80,9 
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Samhällsbyggnadsavdelningen  

Avdelningschef     Förvaltningschef      

Miklós Hatházi     Carolina Leijonram      

Verksamhetsbeskrivning  
Samhällsbyggnadsavdelningen ingår i kommunstyrel-

seförvaltningen och är stöd- och servicefunktion till 

kommunens kärnverksamheter. Avdelningen består av 

fastighetskontoret, gatukontoret, räddningstjänsten 

samt enheterna för kost och lokalvård.  

 

Viktiga händelser under året 
Gatukontoret fortsätter att anpassas till att uteslutande 

sköta drift och underhåll av kommunens gator, parker och 

fritidsanläggningar. Vidare förväntas kostnaderna för 

reparationer och underhåll sjunka och driftsäkerheten öka, 

då anpassning och förnyelse av maskinparken fortsätter. 

Rekrytering av ny driftchef kommer att ske i början av 

året. Anläggningsarbetet påbörjas för exploaterings-

områdena vid Nossen och Nybble. Samarbetet med 

Trafikverket fortsätter för att bygga en ny GC-väg i 

Gullringen och infart från riksväg 23/34 till 

industriområdet Krönsmon.  

För lokalvårdenhetens verksamheter kommer entreprenör 

för höghöjdstädning och serviceavtal för maskinparken 

att upphandlas.  

Kostenheten kommer efter antagande i 

kommunfullmäktige att implementera den nya 

kostpolicyn och styrdokument för pedagogiska måltider. 

Ombyggnad av skolköket i Frödinge påbörjas.  

Fastighetskontorets underhållsprogram vidareutvecklas 

och arkivet ses över. Investeringarna ökar och det kräver 

resursförstärkningar på fastighetskontoret. Det finns idag 

en tröghet i upphandlingsprocessen som måste avhjälpas 

under året. 

Räddningstjänsten kommer att ha ett nytt höjdfordon i sin 

maskinpark i början av året och ny släckbil kommer att 

upphandlas. Vidare fortgår åtgärder och ombyggnation i 

linje med satsningen på friska brandmän och ny tvätthall.  

Industriavtalet upphör per den siste december 2019. 

 

Ekonomiska förändringar 
Samhällsbyggnadsavdelningens budgetram för år 

2019 blir oförändrad jämfört med år 2018.  

Det kommer att finnas kostnadsökningar inom 

samhällsbyggnad som innebär stora utmaningar att 

bemöta.  

 Gatubelysningen kommer att öka beroende på ökad 

elkostnad och ökat antal belysningspunkter.  

 Industriavtalet som kommunen lämnar ersättning 

till VEMAB för och som löper fram till 2019-12-31 

kan beroende på avskrivningar och drift leda till 

ökade kostnader. 

 Kostverksamheten kommer att ha ökade kostnader 

beroende på ökade livsmedelspriser, ökat antal 

serverade måltider samt ökat antal barn på privata 

förskolor som kostenheten är skyldig att betala ut 

ersättning för.  

 Ökad kostnad för ny upphandling av 

höghöjdstädning och av nytt serviceavtal för 

städmaskinerna. 

Förväntad utveckling 
Samhällsbyggnadsavdelningen verksamheter förväntas 

fortsätta öka i omfattning och en ekonomi i balans 

kommer även fortsatt vara i fokus.  

Bemanningsutmaningar är att vänta för verksamheterna, 

där de mest påtagliga utmaningarna är ”heltid som norm” 

inom kost- och lokalvårdsenheten, rekrytering av 

deltidsbrandmän inom räddningstjänsten, samt 

anpassning till en ökning i investeringar, detaljplaner och 

utredningar.  

För framtiden planeras en flytt av gatukontorets 

driftsorganisation, från centralförrådet till lokaler med 

mer centralt läge. Fastighetskontoret kommer på sikt 

införa ett digitalt ritningsarkiv. Åtgärder efter 

kostverksamhetens genomlysning (hösten 2016) förväntas 

pågå under några års tid. 

 

KS Samhällsbyggnadsavdelningen, 2019 miljoner 

kronor 

Budget 2018  -107,9 

Löneanslag  -1,5 

Korrigering interna kostnadsposter 2018 -27,8 

Förändringar 2019   

Korrigering interna kostnadsposter 2019 28,1 

Inget ramtillskott  0,0 

Budget 2019   -109,0 
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Utvecklingsavdelningen  

Avdelningschef       Förvaltningschef              

Thomas Svärd      Carolina Leijonram      

Verksamhetsbeskrivning  

Utvecklingsavdelningen ingår i 

kommunstyrelseförvaltningen och ansvarar för 

Näringslivsenheten, kultur & fritid, folkhälsa och 

ungdomsverksamhet samt en koppling mot turistbyrån. I 

det dagliga arbetet ingår bl.a, Företagskontakter, SLUS, 

LOTS, Starta eget utbildningar x 2, God morgon 

Vimmerby, Försäljning av industrimark, 

Evenemangsutveckling typ Midnattssolsrallyt, Drift av 

kommunala idrotts- och fritidsanläggningar, Fritid och 

idrott, Föreningar, Kulturskolan, Allaktivitetshuset 

Fabriken, Folkhälsan, Barnkonventionen och 

Brottsförebyggande arbete  

 

Viktiga händelser under året 

Vimmerby kommun ska bli ett attraktivt stöd för 

kommunens näringsliv. Kommunens service till företagen 

ska hålla högsta klass. Dialogen mellan kommunen och 

företagen ska vara enkel och effektiv. Utveckla 

varumärket Vimmerby bidrar till ett framgångsrikt 

näringsliv. Prioriterade uppdrag 2018-2019: 

 

 Säkerställa ekonomistyrningen där verksamheterna 

totalt sett bedrivs inom tilldelade resurser med 

fokus på att utveckla och växla upp resultatet för 

den ”nya avdelningen”, med revisionsrapporten från 

2017 som grund. Mål – en ekonomi i balans även 

2019 

 Processansvarig för projektet ”Stärkt lokal 

attraktionskraft” vilken växlas upp från projekt 

SLUS till Allas Vimmerby. 

 Ansvara för att vi får en uppdaterad 

näringslivsstrategi, utveckla ett fungerande 

näringslivsarbete i Vimmerby kommun 

(industrimark, ranking) inklusive lotsarbete (En 

Väg In) och värdskap, utveckla fungerande 

strukturer kring möten med näringslivet, struktur, 

kommunikation och rapportering kring 

företagsbesök.  

 Upphandla turisttjänst för kommunens räkning. 

 Förändra och utveckla vår inflyttarservice 

 Bidra i processen kring hur vi ska få ihop 

samhällsplaneringen/investeringar utifrån ett 

hållbart perspektiv. 

 Program för nyanlända företagare. 

 Tillsammans med Kulturkvarteret Astrid Lindgrens 

Näs och barn- och utbildningsförvaltningen stärka 

kommunens utvecklingsarbete kring varumärket 

Astrid Lindgren inkl kommunens kulturgaranti. 

 Ingår i kommunens säkerhetsgrupp 

 ”Samtalsledare” i kommunens ledarskapsprogram 

 

Behov finns även fortsatt kring näringslivsutveckling 

inom besöksnäringen, handeln och till olika events t.ex. 

”God Morgon Vimmerby” och Företagsgalan. Behov 

finns av att utveckla arbetet med folkhälsa, mötesplatser, 

föreningssamverkan, barnkonventionen, integration och 

ungdomsverksamhet i enlighet med SLUS/Allas 

Vimmerby.  

Ekonomiska förändringar  

Den totala ramen för utvecklingsavdelning uppgår till 26,9 

mnkr kr. Minskningen i jämförelse med 2018 beror på att 

Biblioteket, Museet Näktergalen, Borgerlig Vigsel, 

Bildarkiv samt Programverksamhet  har flyttats till 

Kontaktcenter, Central förvaltning. 

Avdelningen har fått ett tillskott på 150 tkr som ska täcka 

kostnader för en ny vaktmästartjänst till Kulturskolan. 

KS Utvecklingsavdelningen , 2019 miljoner kronor 

Budget 2018  -33,8 

Löneanslag  -0,2 

Omorganisation  7,2 

Avdrag interna kostnadsposter 2018 7,7 

Förändringar 2019   

Tillägg interna kostnadsposter 2019 -7,9 

Inget ramtillskott  0,2 

Budget 2019   -27,1 
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Förväntad utveckling  

Ett av de viktigare målen är att avdelningen skall arbeta för 

en ekonomi i balans 2019. 

Vi kommer fortsättningsvis ha fokus på 

etableringsmöjligheter för företag i Vimmerby kommun 

och då med extra fokus på Krönsmon. Vidare så ska 

implementeringen av nya bidragsregler för föreningsbidrag 

genomföras och detta i linje med utredningen från Ernst 

&Young. Extra fokus kommer också att ligga på 

implementeringen av SLUS/Allas Vimmerby internt inom 

kommunen samt att fortsätta att utveckla arbetet för 

grupperna i våra 10 st tätorter, Barnkonventionen, vilken 

blir lag från 2020, kommer att vara ett prioriterat område. 

Vi arbetar vidare med att effektivisera våra mötesformer 

och samverkansgrupper inom bland annat 

Samverkansgrupp för brottsförebyggande arbete och 

Samverkansgrupp för folkhälsoarbete. 

Resursbehov finns på sikt, både personellt och ekonomiskt, 

för att kunna möta kommuninnevånarnas behov och 

önskemål. 

Utvecklingsavdelningens kommande utmaningar är bland 

annat brist på tidigare underhåll av kommunen ägda lokaler 

där utvecklingsavdelningen har ansvaret, såsom 

Kulturskolan, Ryttargården, Idrottshallen samt Ishallen. 

Näringslivsrankingen är ytterligare ett fokusområde där 

vårt mål är att förbättra vår ranking år från år och att hela 

tiden bli lite bättre. En handlingsplan ska arbetas fram för 

att strukturerat och organiserat arbeta för denna 

måluppfyllelse. Genom digitalisering ska vi också 

effektivisera våra processer inom både näringslivsenheten 

likväl som föreningsverksamheten. 

Behov finns att arbeta med att utveckla kultur- och 

fritidsfrågor, mötesplatser samt föreningssamverkan.  

Alla ska få ta del av men också kunna vara medskapande i 

kultur- och fritidsaktiviteter. När människor både får delta i 

och ta del av kultur- och fritidsaktiviteter leder det till 

bättre hälsa och större välbefinnande och dessa aktiviteter 

är ett väsentligt inslag i folkhälsoarbetet. En kommun som 

har ett brett kultur- och fritidsutbud visar att den vill värna 

om sina invånare, inte minst ungdomar. Bredden och 

kvaliteten i kultur- och fritidsutbudet i en kommun är ofta 

en avgörande faktor för att attrahera nya invånare.  
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Mål för Kommunstyrelseförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiv Nämndens mål Indikator Målnivå 

Ekonomi 
Kommunstyrelsen ska arbeta för att ha 

en ekonomi i balans 
Utfall i förhållande till budget 100% 

Invånare och 

brukare 

Kommunstyrelsen ska arbeta för att 

leverera tjänster av hög kvalitet 

Andel medborgare som känner sig nöjda 

med helheten 

Högre än 

genomsnittet 

Verksamhet 

och 

medarbetare 

Kommunstyrelsen ska ha nöjda och 

friska medarbetare samt chefer med ett 

utvecklande ledarskap 

Andel chefer som genomgått 

ledarskapsprogrammet 
90% 

Andel som i medarbetarenkäten anger att 

de är nöjda med ledarskapet 
95% 

Andel som i medarbetarenkät känner att 

de kan påverka 
80% 

Andel som i medarbetarenkät känner sig 

diskriminerade eller kränkta 
0% 

Minskad sjukfrånvaro 

Lägre än 

föregående 

år 

Utveckling 
Kommunstyrelsen ska arbeta för en 

hållbar utveckling för framtiden 
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Socialnämndens nämndplan  

Förvaltningschef             

Anette Nilsson              

Verksamhetsbeskrivning  

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och 

sjukvård, omsorg för personer med funktionsnedsättningar 

samt individ- och familjeomsorg. 

 

Viktiga händelser under året  

2018 ersattes betalningsansvarslagen med en ny lag om 

samverkan vid utskrivning från slutenvården. 

Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget 

togs fram för 2018 och under året kommer en ny 

överenskommelse tas fram för 2019.  

 

Inför 2019 finns det ett förslag att kommunerna ska få 

ansvar för behandling av våldsutövare. Idag har 

kommunerna ansvar för brottsoffer, ex kvinnor och barn, 

när det förekommer våld i nära relation. 

Inom äldreomsorgen finns sedan tidigare en 

rekommendation om kvalitet och bemanning inom vård- 

och omsorgboende. Det diskuteras om det ska bli 

tvingande regler/lag istället, beroende på om kommunerna 

kommer följa rekommendationen eller inte. 

Under hösten 2018 får kommunen ett större ansvar för 

arbetskläder och tvätt av arbetskläder vilket kommer ge 

ökade kostnader. 

Socialnämnden har under flera år genomfört 

omstruktureringar och effektiviseringar, exempelvis gått 

ur lokaler, slagit samman enheter, ändrat inriktning. Ett 

stort förändringsarbete som pågår nu är heltidsresan. 

Utifrån centrala kollektivavtal så erbjuds etappvis all 

personal heltidsarbete. Ett annat förändringsarbete är 

digitaliseringen där socialförvaltningen kommit långt med 

bland annat digitala larm, digitala lås i enskilda hem, 

mobil dokumentation, vårdplanering via distans mm. 

Inom socialnämndens ansvarsområden och målgrupper 

ökar behoven markant. Andelen äldre är en enormt stor 

utmaning redan nu och flera år framåt. Fler efterfrågar 

LSS-insatser, psykiska ohälsan är mer utbredd och 

speciellt märkbart för barn och unga.  

Flyktinginströmningen för några år sedan gör att det 

kommer bli en ökning av försörjningsstöd och insatser 

från arbetsmarknadsenheten. 

Ekonomiska förändringar  

Socialnämndens budgetram har för 2019 utökats med 6 

miljoner kronor. Dessa har prioriterats till äldreomsorg 

och LSS-verksamhet. Socialnämnden framförde behov 

motsvarande 24 150 tkr vid budgetberedningen i våras 

som absolut nödvändigt. Det innebär att det inte finns 

budgettäckning för 2019 utifrån de prognoser om 

behovsökningar som finns.  

 

 

 

 

 

 

Bokslutet för 2017 var – 2 628 tkr men där fanns överskott 

på intäkter från Migrationsverket för flyktingmottagande 

på ca 14 000 tkr. Prognosen för 2018 efter åtta månader är 

– 3 100 tkr och de stora delarna ligger på LSS (- 9 265 tkr) 

och placeringar inom IFO (-6 711 tkr). Här finns också 

fortfarande intäkter från Migrationsverket som ger 

överskott på IFO (+10 433 tkr) trots underskottet för 

placeringar, men de extra intäkterna kan kommunen inte 

räkna med 2019. Inom äldreomsorgen försvinner också ett 

statsbidrag motsvarande knappt 4 mnkr. Åtgärder behöver 

vidtas för att komma i balans men samtidigt finns 

behovsökningarna. Digitalisering pågår och kan utvecklas 

ytterligare men ger betydligt senare effekt på ekonomin. 

Socialnämnden, 2019 miljoner kronor 

Budget 2018  -351,4 

Löneanslag  -6,7 

Avdrag interna kostnadsposter 2018 20,4 

Förändringar 2019   

Tillägg interna kostnadsposter 2019 -21,5 

Tillskott   -6,0 

Budget 2019   -365,3 
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Förväntad utveckling  

Regeringen har tillsatt en särskild utredning för översyn av 

socialtjänstlagen och slutbetänkandet ska lämnas i 

december 2018. Många samhälls-förändringar har inneburit 

att socialtjänsten har fått ansvar för nya grupper, ex 

spelmissbruk, uppgifter och utmaningar vilket ställer stora 

krav på kommunernas socialtjänst. Syftet med utredningen 

är att utforma en socialtjänst som bidrar till social 

hållbarhet med individen i fokus och som med ett 

förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter 

och rättigheter. Socialtjänsten ska också erbjuda 

behovsanpassade insatser med ett förebyggande och 

evidensbaserat perspektiv. 

Det pågår även en statlig utredning kallad ”God och nära 

vård”. Där är utgångspunkten att mindre ska ske inom 

slutenvården. Omställningen ska ske från sjukhustung vård 

till mer nära vård med fokus på primärvård, såväl hälso- 

och sjukvård som omsorg omfattas och kommunerna är 

aktörer inom båda dessa områden. Här omfattas alla åldrar. 

De demografiska förändringarna innebär fler äldre och 

därmed fler som behöver äldreomsorg och hälso- och 

sjukvård. Den stora flyktinginströmningen 2015 fortsätter 

att vara en utmaning och ger stora påfrestningar på 

socialtjänsten om inte integrationen lyckas. Komplexiteten 

ökar också inom alla verksamheter t ex allt svårare 

problematik vid olika funktionsnedsättningar. 

Kompetensförsörjningen är en allt större fråga. Mer tid, 

resurser, kreativitet och strategier kommer krävas för att 

lyckas rekrytera och behålla kompetent personal. 

Kompetens är helt nödvändig i en speciallagsreglerad 

verksamhet med evidensbaserad praktik så att resultat 

uppnås.  

Digitalisering är en annan stor utmaning. Det kräver 

utveckling och förändring av arbetssätt för att möta behov 

på nya sätt. Det ställer krav på infrastrukturen och 

bredbandsutbyggnad. 
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Mål för Socialnämnden 

Nyckeltal och kvalitet 

Nyckeltal 2017 2016 2015 

Brukarundersökning äldreomsorg - hemtjänst 
 92 % 87 % 89 % 

 Brukarundersökning äldreomsorg – särskilt boende 
 81 % 88 % 90 % 

Brukarundersökning funktionshinder 

(kommer finnas från 2018)  

   

 

 Brukarundersökning IFO 87%    

Perspektiv Nämndens mål Indikator Målnivå 

Ekonomi En ekonomi i balans Andel förbrukad budget 100 % 

Invånare och 

Brukare 

Brukare ska vara delaktiga i utförandet 

av de insatser som ges 
Andel aktuella genomförandeplaner 95% 

Verksamhet 

och 

medarbetare 

Verksamheten ska ha medarbetare med 

god kompetens att utföra sitt uppdrag 

Andel tillsvidareanställda 

medarbetare med adekvat kompetens 

för sitt uppdrag 

80 % av 

tillsvidareanställda 

medarbetare ska ha 

adekvat kompetens 

för sitt uppdrag 

Utveckling 

Invånare och brukare ska ges möjlighet 

till trygghet och självständighet genom 

att det finns verksamhet som motsvarar 

behov 

Antal ej verkställda beslut efter tre 

månader 

Alla beslut ska vara 

verkställda inom tre 

månader 
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Barn- och utbildningsnämndens nämndplan  

Förvaltningschef            

Birgitha Sahlin             

Verksamhetsbeskrivning  

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar på uppdrag av 

kommunfullmäktige för Vimmerby kommuns samtliga 

pedagogiska verksamheter inom förskola – förskoleklass – 

grundskola – fritidshem -grundsärskola – gymnasium – 

kommunal vuxenutbildning på grundläggande och 

gymnasial nivå – svenska för invandrare – 

samhällsorientering inom etableringsreformen samt 

Campus. Ingen gymnasiesärskola drivs i egen regi. Det 

finns ett antal fristående verksamheter (två fristående 

förskolor, ett fristående fritidshem och en fristående 

verksamhet som driver pedagogisk omsorg) vilka 

finansieras av kommunala medel.  

Målsättningen är att alla barn, elever och medarbetare i 

Vimmerby kommun ska få vistas i en miljö där den  

gemensamma värdegrunden är att alla kan och vill. 

Förskolor och skolor ska erbjuda lärmiljöer där barn och 

elever stimuleras till optimal utveckling. Alla 

verksamheter ska präglas av trygghet, höga förväntningar 

och rimliga krav och alla pedagoger ska ha ett gemensamt 

förhållningssätt till kunskapsutveckling. Särskilt viktigt är 

det att beakta alla barns och elevers rätt till likvärdig 

utbildning.  

För att nå de högt satta målen är fem målområden 

prioriterade 2019-2020 

Kunskap och resultat 

Välutbildade, kompetenta och engagerade medarbetare 

skapar möjligheter för alla barn och elever att nå mål de 

själva inte trodde var möjligt. Pedagogerna ska ha goda 

kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik 

(IKT) och lärande och tillgången till datorer och andra 

tekniska läromedel är god i all pedagogisk verksamhet. 

 

Värdegrund och likabehandling 

Kommunens skolmiljöer upplevs som välkomnande och 

trygga för alla. Studiero i klassrummen är en självklarhet. 

Alla förskolor och skolor arbetar aktivt för en miljö fri från 

kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier. 

Motivation och delaktighet 

Genom delaktighet och inflytande skapas inre motivation 

som gynnar både personlig utvecklig och lärande. 

Medarbetarna upplever Vimmerby kommun som en 

positiv arbetsplats, där kompetens och framåtanda tas till 

vara. 

Kultur och skapande 

Med utgångspunkt i bland annat Astrid Lindgrens 

författarskap får barn och elever pröva, utveckla och 

uppleva olika former av estetik och kultur. Kulturgarantin 

är navet i de estetiska lärprocesserna och uttrycksformerna 

är många och varierade. 

Skola och arbetsliv 

Kontakten med arbetslivet är en naturlig del av hela 

skolgången. Genom lärande möten får både pedagoger, 

barn och elever veta mer om och lära känna arbetslivet i 

Vimmerby kommun. I samverkan, kunskap och tillväxt 

möter skola och arbetsliv morgondagens behov. 

Viktiga händelser under 2019 

 PRAO har återinförts och de första eleverna ska ut 

på PRAO under året 

 Utökad undervisningstid för eleverna i grundskolan 

 En stadieindelad timplan införs i grundskolan 

 Arbetet med skolans digitalisering omfattar alla 

skolformer 

 CAMPUS kan från hösten 2019 bedriva 

förskollärarutbildning på plats i Vimmerby 

 Ny mandatperiod och ny nämndsammansättning 

 Ny reviderad läroplan för förskolan börjar gälla från 

hösten 2019 

Den ramökning på 3 mnkr som barn- och 

utbildningsnämnden, BUN, har fått för budgetåret 2019 

kommer att utifrån identifierade  behov fördelas mellan  
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Södra Vi skola, Frödinge skola, Astrid Lindgrens skola 7-

9 och Vimarskolan 7-9. 

Elevökningarna inom förskoleklass/grundskola fortsätter 

och från 2016 till 2018 har antalet elever ökat med 174, 

vilket motsvarar en ökning med 10,8 %. 

2014/2015 1589 elever F-9 

2015/2016 1601 elever F-9 

2016/2017 1611 elever F-9 

2017/2018 1712 elever F-9 

2018/2019 1785 elever F-9 

 

Grundskolans och fritidshemmens lokaler i Vimmerby 

tätort är för trånga och till viss del undermåliga och något 

måste göras åt grundskolans och fritidshemmens lokaler i 

Vimmerby tätort. Likvärdighetspengarna från staten 

kommer att rekvireras och användas för att öka graden av 

en likvärdig utbildning utifrån de behov som finns i inom 

förskoleklass och grundskola. Rekryteringsläget inom 

grundskolan bedöms vara fortsatt svårt under både 2019 

och framöver. Under 2019 kommer förvaltningen 

tillsammans med Teach for Sweden arbeta med att hitta, 

fånga upp och utbilda akademiker som vill bli lärare 

(www.teachforsweden.se). Antalet gymnasielever är 

ungefär lika många som de senaste åren, dvs runt 530 

elever.  

Antalet förskolebarn kommer troligen att ligga ganska 

stabilt under 2019, efter några års kraftiga ökningar. Det 

finns fortfarande ett stort behov av 10 förskoleavdelningar i 

Vimmerby tätort. Dels för att avveckla tillfälliga lokaler, 

dels för att skapa lokalutrymme för att kunna minska 

barngruppernas storlek så att Vimmerby successivt närmar 

sig det antal barn per avdelning som Skolverket anger.  

Vuxenutbildningen kommer under 2019 mer aktivt att 

erbjuda särvux på både grund- och gymnasial nivå. 

CAMPUS Vimmerby har fått en 2-årig YH-utbildning 

inom CNC-teknikområdet beviljad, och den första gruppen 

kommer att fortsätta sina studier under 2019. Det 

gemensamma arbetet inom CAMPUS i Småland fortsätter, 

och ambitionen är att samverkan ska öka.  

Ekonomiska förändringar  

Med kommunens värdeord ANSVAR MOD och 

FANTASI i tankar och arbetssätt ska alla verksamheter 

inom kommunen arbeta för: 

 att ha en ekonomi i balans, 

 att leverera tjänster av hög kvalitet, 

 att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, 

hållbar utveckling och hög livskvalitet. 

2019 års budgetram ligger i princip på samma nivå som 

2018. BUN har en ramökning på 3,2 mnkr och den utökade 

ramen kommer till största del att fördelas till fyra 

grundskolor, vilka har särskilt stora behov.    

 

* 167,0 tkr till Campus Småland från oförutsedda medel enligt KF §53 Dnr 

2018/000109  

Skolverkets förslag med tillhörande tidplan för ”skolans 

digitalisering” väcker stor oro eftersom det saknas resurser 

i flera dimensioner. Störst oro finns för grundskolan 

eftersom statens krav i sin tur ställer stora krav på de 

kommunala huvudmännen att göra stora investeringar i 

såväl den digitala infrastrukturen som i digitala verktyg till 

alla elever och medarbetare inom grundskola och 

gymnasium. 

Förväntad utveckling 
Antal barn som föds i Vimmerby har ökat de senaste åren 

vilket redan medfört fler barn i förskolan. Ökningen har 

planat ut, och de närmaste åren blir det troligtvis inte 

ytterligare ökningar. Det ökade barnantalet har nu även 

kommit till grundskolan (som ökat sitt elevantal på två 

läsår med 175 elever F-9, vilket motsvarar en ökning på ca 

11%.). Elevökningen i grundskolan ställer stora krav på 

utökade skollokaler i Vimmerby tätort. Det finns indika

tioner som pekar mot att om Vimmerby bygger fler 

bostäder ökar antalet barnfamiljer vilket i sin tur medför 

ökade barnkullar. Det är inte orimligt att det på lite sikt 

kan bli årskullar på cirka 200 barn, vilket är viktig att 

ta höjd för när ny skola ska planeras i Vimmerby tätort.  

Barn och utbildningsnämnden, 2019 miljoner kronor 

Budget 2018  -328,7 

Löneanslag  -7,5 

Avdrag interna kostnadsposter 2018 53,6 

Förändringar 2019   

Tillägg interna kostnadsposter 2019 -56,6 

Tillskott*   -3,2 

Budget 2018   -342,2 

http://www.teachforsweden.se
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ta höjd för när ny skola ska planeras i Vimmerby tätort. 

Senast det fanns över 2000 elever i F-9 i Vimmerby var 

läsåret 2005/2006. 

Förvaltningen ser med stor oro på de effekter som 

elevökningen i grundskolan innebär och ser att för

skolans bekymmer med ökade sjuktal är på väg in i 

grundskolan samt att rektorerna inte klarar av att 

ekonomiskt få ihop de lärarresurser som behövs för att 

kunna driva en likvärdig utbildning på alla enheter. Det 

finns en uppenbar risk att kommunen tvingas återbetala 

de ”likvärdighetspengar” som rekvireras om det visar 

sig att ”tilldelningen” per grundskoleelev minskar över 

tid. Skolans digitalisering är beslutad, men inte 

finansierad. Digitaliseringen omfattar alla – från 

förskola till vuxenutbildning. Det är förvaltningens 

uppfattning att Barn- och utbildningsnämnden inte har 

ekonomiska möjligheter att leva upp till statens krav. 

Det har under 2018 blivit något lättare att rekrytera 

förskolechefer och rektorer men bristen på legitimerade 

pedagoger är fortfarande svår att hantera. Det är 

arbetstagarnas marknad, och ska Vimmerby lyckas 

rekrytera kompetenta medarbetare framöver behöver vi 

lyckas med att bli den attraktiva arbetsgivare som alla 

vill att Vimmerby kommun ska vara. Välutbildade 

pedagoger och ledare är en förutsättning för att 

förskolan ska klara sitt lärandeuppdrag, och att ele

verna inom grundskola, gymnasium och 

vuxenutbildning ska kunna nå målen. Den nya läro

planen för förskolan trycker hårdare på förskolans 

lärandeuppdrag än vad dagens läroplan gör. 

Förskolechefsbeteckningen försvinner och förskolans 

chefer ska återigen benämnas rektor. 

Vuxenutbildningen betraktas idag som en annan chans 

och inte en andra chans. Vuxenutbildningen ger 

studerande möjlighet att läsa programutbildning inom 

ordinarie verksamhet och Vimmerby lärcenter kommer 

att fortsätta att starta yrkesvuxenutbildningar utifrån de 

behov som det lokala arbetslivet har. 

Vuxenutbildningen har stora behov av att rekrytera fler 

pedagoger för att klara det ökade trycket på grundvux 

samt Skolinspektionens krav på mer särvux-utbildning. 

Det svåra rekryteringsläget medför att behovet av att 

kunna erbjuda högskoleutbildning på Campus 

Vimmerby alltmer framstår som en nödvändighet och 

inte bara en önskan. Genom att under den kommande 

mandatperioden revidera och utveckla nämndens skol

utvecklingsdokument, bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete, kommer förutsättningarna för att 

elevernas resultat ska öka förbättras.  
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Mål för Barn-  och utbildningsnämnden 

Perspektiv Kommunmål Förvaltningens mål  Målnivå Indikator 

Ekonomi 
En ekonomi i 

balans  

En ekonomi i balans där 

resurserna fördelas 

behovsstyrt.  
100 % Andel förbrukad budget 

Invånare  

och Brukare 

Tjänster av hög 

kvalitet   

Alla elever ska lyckas   

100 % 
Andel elever som uppnår kunskapskraven i alla 

ämnen åk 6 

100 % 
Andel elever som uppnår kunskapskraven i alla 

ämnen åk 9 

100 % Andel elever med behörighet till gymnasiet 

100 % Andel elever med gymnasieexamen 

Vårdnadshavare och 

elever är nöjda med 

verksamheten   

Öka Enkät Ansvar mod och fantasi - elever 

Öka Enkät Ansvar mod och fantasi - vårdnadshavare 

Öka SKL:s skolenkät åk 5 

0 Kritik från Skolinspektionen 

 

 

 

Verksamhet 

och 

medarbetare 

  

  

  

  

Alla förvaltningens 

arbetsplatser präglas av 

en god psykisk och 

fysik arbetsmiljö    

Öka 
Psykosociala enkäten - Organisation och 

ledarskap 

En attraktiv 

arbetsgivare   

Öka 
Psykosociala enkäten - Kompetens och 

medarbetarskap 

Öka Psykosociala enkäten - Arbetsmiljö och trivsel 

Öka Enkät Ansvar, mod och fantasi - medarbetare 

Minska Sjukfrånvaro 

Utveckling 

En hållbar 

utveckling och 

hög livskvalitet  

Alla förskolor och 

skolor har en miljö fri 

från kränkande 

behandling, 

diskriminering eller 

trakasserier.   

100 % 
SKL:s skolenkät åk 5: "Jag känner mig trygg i 

skolan" 

100 % 
SKL:s skolenkät åk 8: "Jag känner mig trygg i 

skolan" 

0 Kritik från Skolinspektionen 

100 % 
Andel som fullföljer sin utbildning på 

gymnasiet 
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Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2018 

Andel elever som uppnår 

kunskapskraven i alla ämnen åk 9 
71,7 75,4  68,9 74,5 82,4 68,4  

Meritvärde åk 9 (16/17 ämnen). 

Jämförelse med SALSA i parentes 

  

 

212,7 

  

  

  

 

213,4 

  

(-3) 

207,8  

 

213,7 

  

(-18) 

 

 

205,2 

   

(-6)  

 

 

207,8  

 

(-3,5) 

  

 

197,6  

 

(-4,5) 

210,8 

Andel elever med gymnasieexamen 

från nationella program  
87,5* 94,6  87,2 77,3   -  - 84,4* 

Enkät Ansvar, mod och fantasi – 

vårdnadshavare 
8,5 8,4 8,2 7,9  7,8 7,8  - 

Enkät ansvar, mod och fantasi - 

medarbetare 
8,3 8,2 8,2  8,1 8,1   7,9 8,3 

Psykosociala enkäten - Arbetsklimat 

och trivsel 
7,9 8,0 7,7 7,8 7,6 7,3 - 

Psykosociala enkäten – Organisation 

och ledarskap 
8,3 8,2 7,9 7,9 7,8 7,2 - 

* beräknad lokalt på förvaltningsnivå. 

Jämförelsen över tid ska göras med försiktighet, då det är små kullar och varje elevs resultat ger stora effekter. 

Medarbetarna, vårdnadshavarna och eleverna blir alltmer nöjda med verksamheterna enligt våra enkäter. Den största 

utmaningen är liksom tidigare år att öka likvärdigheten mellan skolorna samt att planera för elevökningar i grundskola/

fritidshem. 
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Miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred –  

Vimmerbys nämndplan  

Förvaltningschef           

Anders Helgée            

Verksamhetsbeskrivning  

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn, lov och 

kontroll enligt miljöbalken, plan- och bygglagen och 

livsmedelslagen i Hultsfreds och Vimmerby kommuner. 

Ansvarsområdet omfattar även kommunernas fysiska 

planering, kart- och mättekniska verksamhet samt service i 

fastighetsbildningsärenden.  

Miljö- och byggnadsnämnden ska verka för en hållbar 

utveckling som innebär att nuvarande och kommande 

generationer försäkras en hälsosam och god miljö. Vidare 

ska nämnden verka för en god byggnadskultur samt en 

god stads- och landskapsmiljö. 

Miljö- och byggnadsnämnden ska på ett rättssäkert och 

effektivt sätt bedriva tillsyn samt med kort 

handläggningstid fatta beslut inom ansvarsområdena. 

Fysisk planering bedrivs för att verka för ett långsiktigt 

användande av mark och vatten samt för 

bebyggelsemiljöns utformning. Detaljplanerna förenklar 

framtida byggnationer och främjar därmed också en 

hållbar samhällsutveckling.  

Nämnden och förvaltningen driver och utvecklar 

samverkan med andra kommuner, myndigheter, 

organisationer och enskilda personer.  

Tillsammans med nämnden ska förvaltningen arbeta för en 

positiv samhällsutveckling med ett hållbarhetsperspektiv.  

För att klara detta ansvar behöver vi ha en öppen och 

tillåtande organisationskultur med stolta medarbetare och 

bra ledare. 

 

Viktiga händelser under året  

 Ny taxa enligt plan- och bygglagen förbereds för att 

träda ikraft 2020.  

 GIS online underlättar kommunernas 

informationsöverföring till alla. 

 Uppdaterad resursbehovsutredning och 

befattningsbeskrivningar 

 Kommunikationsplan 

 Fler e-tjänster  

 

Ekonomiska förändringar  

Budgeten ökar från 6 900 tkr till 8 000 tkr. Ökningen 

beror på löneförändringar, uppräknade hyror och 

avtalskostnader. 

 

Förväntad utveckling  

Förändringar på central nivå avseende tillsynsansvar och 

debiteringsrutiner medför ökad administration och 

effektiviseringskrav på lokal nivå. 

Fortsatt lansering av nya e-tjänster. 

 

Ökad digitalisering sker inom i princip alla områden. 

Information samlas in digitalt i fält och läses automatiskt 

in i verksamhetssystemen. 

 

 

Miljö och byggnadsnämnden, 2019 miljoner kronor 

Budget 2018  -6,9 

Tillskott   -1,1 

Budget 2019   -8,0 
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Mål för Miljö- och Byggnadsnämnden 

Perspektiv Nämndens mål Målnivå Indikator 

Ekonomi Verksamheten bedrivs inom budget 100% Utfall i procent av nettobudget 

Invånare  

och brukare 

72 Betygsindex Information 

God service till företag och invånare 

72 Betygsindex Tillgänglighet 

75 Betygsindex Bemötande 

72 Betygsindex Kompetens 

72 Betygsindex Rättssäkerhet 

70 Betygsindex Effektivitet 

Verksamhet 

och 

medarbetare 

Gott samarbete 

95% 
Andel medarbetare som anser att samarbetet med 

arbetskamraterna fungerar bra eller mycket bra 

90% 

Andel medarbetare som anser att samarbetet 

mellan olika enheter inom förvaltningen fungerar 

bra eller mycket bra 

80% 

Andel medarbetare som anser att samarbetet med 

medarbetare på andra förvaltningar  fungerar bra 

eller mycket bra 

Gott ledarskap 
90% 

Andel medarbetare som anser att det finns ett gott 

ledarskap 

Stolthet 
94% 

Andel medarbetare som anser att det finns en 

stolthet 

God personalhälsa 2,8% Sjukfrånvaro i procent av arbetstid 

Utveckling 

Hållbara planer 100% Andel planer med hållbarhetsanalys 

Ständigt förbättrat hållbarhetsarbete 150 Placering i Aktuell Hållbarhets årliga ranking 
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Överförmyndare i samverkan 

Avdelningschef              

Anna Erlandsson Karlsson            

Verksamhetsbeskrivning  
Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över 

förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. 

Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara 

på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den 

anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för sig.  

Vimmerby, Kinda, Åtvidaberg och Ydre samverkar via en 

gemensam tjänstemannaorganisation med säte i 

Vimmerby. I varje kommun finns en överförmyndare. 

Överförmyndarna i respektive samverkanskommun träffas 

fyra gånger per år i ett Överförmyndarråd.  

Bestämmelser om överförmyndare och gode mannens 

uppdrag finns bland annat i föräldrabalken och 

förmynderskapsförordningen, lagen om god man för 

ensamkommande barn, förvaltningslagen och 

kommunallagen.  

Viktiga händelser under året 
Under 2019 planeras införande av e-tjänst för 

ställföreträdare. Denna e-tjänst ska underlätta för 

ställföreträdare att administrera och rapportera in 

årsredovisning och för handläggarna på 

överförmyndarverksamheten att granska redovisningarna. 

Den nya mandatperioden kan innebära förändringar för 

överförmyndarverksamheten som vi i dagsläget inte 

känner till. 

Ekonomiska förändringar  

Inför 2019 får överförmyndarverksamheten ett tillskott på 

220 tkr för införandet av e-tjänst. Fortsatt underskott för 

äldre ärenden rörande ensamkommande barn med 

anledning av ändrade ersättningsregler under 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förväntad utveckling  

Redan idag har verksamheten svårt att rekrytera nya 

ställföreträdare, inte minst till mer komplicerade ärenden. 

Detta innebär att vi behöver synliggöra verksamheten 

ytterligare, hitta goda exempel från andra 

överförmyndarverksamheter i landet och hitta nya kanaler 

för rekrytering.  

Överförmyndaren, 2019 miljoner kronor 

Budget 2018  -1,8 

Löneanslag  0,0 

Avdrag interna kostnadsposter 2018 0,1 

Förändringar 2019   

Tillägg interna kostnadsposter 2019 -0,1 

Tillskott   -0,2 

Budget 2019   -2,1 
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Mål för Överförmyndare i samverkan 

Perspektiv Överförmyndarens mål Målnivå Indikator 

Ekonomi En ekonomi i balans 100 % vid bokslut Utfall i förhållande till budget 

Invånare och 

Brukare 

Årlig utbildning av 

ställföreträdare 

Deltagandet i utbildning ska 

öka  

Andelen deltagare ska vara 

högre än föregående år 

God tillgång på ställföreträdare 
Ställföreträdare ska kunna 

förordnas inom två månader. 

Minst fem intresserade 

personer per kommun som vill 

ta sig an ett ställföreträdarskap 

eller utöka uppdraget för de 

som redan är ställföreträdare 

Verksamhet och 

medarbetare 

Överförmyndaren ska arbeta för 

att ha en god tillgänglighet, gott 

bemötande och snabb 

handläggning med hög kvalitet 

Minst 70 % svarsfrekvens 

och ett medelvärde på 4,5 per 

område tillgänglighet, 

bemötande och service 

Resultat av den årliga enkäten 

till ställföreträdare där man 

anger hur nöjd man är med 

tillgänglighet, bemötande och 

service. Detta mäts på en 

sexgradig skala. 

Effektiv handläggning av 

anmälningar om behov av 

ställföreträdare 

Handläggningen påbörjas 

inom 20 dagar 

Antal dagar från diarieföring av 

ärendet 

Medarbetare och överförmyndare 

ska ha kompetens för att utföra 

sitt uppdrag 

Samtliga handläggare och 

överförmyndare ska ha 

genomgått minst en 

utbildning och medverkat i en 

länsträff 

Antal deltagare 

Effektivare granskning av 

årsräkningar 

Samliga årsräkningar ska 

vara klara senast 6 månader 

efter att årsräkningen 

inkommit till verksamheten. 

Antal färdiggranskade 

årsräkningar 

Utveckling 

Införande av e-tjänst för att 

effektivera redovisning för 

ställföreträdare och handläggare 

Införd e-tjänst från och med 

januari 2019. 

Bättre kvalitet på 

årsredovisningarna vilket 

effektiviserar 

granskningsprocessen. 
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Verksamhetsbeskrivning  

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som 

förbereder och genomför val till Europa-parlamentet 

och allmänna val till riksdag, kommun och landsting.  

 

Om det skulle bli aktuellt kan valnämnden även 

förbereda och genomföra lokala folkomröstningar.  

 

Verksamhetsbeskrivning  

Revisorernas uppdrag innebär att pröva om den 

verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder 

utövas ändamålsenligt och på ett ekonomiskt 

tillfredsställande sätt. Prövning sker även samt om 

räkenskaperna är rättvisande och om den interna 

kontrollen som bedrivs av styrelser och nämnder är 

tillräcklig.  

 

 

I uppdraget ingår att årligen granska den verksamhet 

som bedrivs inom styrelser och nämnder. 

Granskningen ska ske i överensstämmelse med god 

revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionens 

utförande omfattar planering, genomförande och 

bedömning. Vid framtagande av revisionsplanen 

utgår revisionen från väsentlighet och risk.  

Valnämndens nämndplan  

Revisionens nämndplan  

Ekonomiska förändringar  

Ekonomiska förändringar  

Valnämnden, 2019 miljoner kronor 

Budget 2018  -0,7 

Inget ramtillskott  0,0 

Budget 2019   -0,7 

Revisionen, 2019 miljoner kronor 

Budget 2018  -0,8 

Inget ramtillskott  0,0 

Budget 2019   -0,8 
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Investeringsplan 

Ändamål Kommentarer 
Beslutad 

Budget 

2018 

Prognos  

utfall 

2018 

Reservati

oner från 

2018 till 

2019 

Budget 

2019 (inkl. 

reservatio

ner) 

Behov 

2020 

Behov 

2021 

Totalt 

investerings 

behov 2019

- 2021  

Plan 

2022-

2030 

Nyinvesteringar  Nybyggnationer                   

Anslutningsavgift fiber 

Pågår regelbundet. Ej 

genomförda anslutningar 

2016, utökat behov 2019 
500 700   500 500 500 1 500   

Ny förskola 

Utökat behov, fler barn 

Ersätter Skogsbackens 

paviljonger, Lilla Lunden och 

Bullerbyn. Processen har fått 

en högre prioritering och 

rimlig tidsperspektiv.  

500 500   5 000 30 000 5 000 40 000   

Exploatering, väg och 

markförberedande, Ny 

förskola 

Ny väg fram till förskolan 

enligt Detaljplan 
      1 000     1 000   

GC-väg Gullringen 

Sträck 400 m längs storgatan, 

Beslut finns omgående start 
700 100   900     900   

GC-väg Frödinge           500   500   

Äldreboende ny, till och 

ombyggnad 

Garantipengar som betalas ut 

efter åtgärder på anmärkningar 

vid slutbesiktning. Ny post 

2 500               

Ny skola 

Nybyggnad av skola, 

utredning, markfrågor, DP, 

layout  mm 
      1 000     1 000 200 000 

                    

Utredningar 

Utredningar inför 

nyprojekt 
                

Inventering 

avfallsdeponier 

Pågående arbeten deponier ska 

utredas, MIFO. Ej genomförda 

utredningar 2016, högre 

bedömd kostnad 2017, 

myndighetskrav. 

600   200 200 600   800   

Ishall och idrottshall 

Utredningspengar för ishall 

och idrottshall 
500   500 500     500   

Exploateringar Exploateringsprojekt                 

Exploatering Nossen 

Utredningar och detaljplan 

exploatering och byggnation, 

2020 asfalttopp. 
3 800 1 000 2 800 6 000 1 300   7 300   

Exploatering Nybble 

Utredningar och detaljplan, 

exploatering och byggnation. 

Endast utredning och påbörja 

projektering 2018.  

1 500   1 500 2 000 6 500   8 500   

Exploatering Krönsmon 

Gatunätet 

Gatunät, var av 600 tkr är AG 

på Bolagsg. CEOS och 5400 

tkr gatunät Krönsmon 
2 000 600 1 400 2 000 6 700 6 000 14 700   

Exploatering Krönsmon 

infart från riksvägen 

Anslutning till RV 23/34, 

bedömning med TV 
      500 5 500   6 000   
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Investeringsplan 

Ändamål Kommentarer 
Beslutad 

Budget 

2018 

Prognos  

utfall 

2018 

Reservati

oner från 

2018 till 

2019 

 Budget 

2019 

(inkl. 

reserva

tioner) 

Behov 

2020 

Behov 

2021 

Totalt 

investerings 

behov 2019- 

2021  

Plan 

2022-

2030 

Exploateringar Exploateringsprojekt                 

Exploatering industrimark, Arla 
Byggnation av väg           5 600 5 600   

Exploatering Folkets park 

Byggnation. Asfaltering 

färdigställs när 

husbyggnationerna är klara 

650 650             

Attraktionsinvesteringar Ökad attraktionskraft         

Vackra vimmerby 

2017 Infart och rondeller, 

2018-2021 bland annat Coop

-torget. Har fått lägre 

prioritering för 2017.  

500 500   250 700 750 1 700 1 000 

Tillgänglighetsanpassning 

Pågående arbeten enligt 

inventerat behov. 

Tillgänglighetsanspassning i 

centrala Vimmerby ska 

genomföras i samklang med 

plan för Vackra Vimmerby. 

400 400   400 1 000   1 400 1 000 

Ombyggnation bussfickor 

Anpassning av omgivande 

miljö runt resecentrum; 

justering höjder och kantsten 

för rörelsehindrade, barn och 

äldre. 

100 100   500     500   

CEOS Ljudanläggning till CEOS 200 200             

CEOS Konstgräs         2 500   2 500   

CEOS Naturgräs 300 300             

CEOS 

Omklädningsrum och 

cafeteria 
        400   400   

Ishallen Ljudanläggning till Ishallen 200 200             

Skatepark 

Bygga en skatepark i 

samarbete med privata 

företag.  

        2 800   2 800   

Ryttargåden 

Ryttargården 

omklädningsrum  
      500 1 000   1 500   

                    

Reinvesteringar 

Återinvesteringar i 

fastigheter,vägar etc 
                

Energieffektiviseringsåtgärder 
Pågår regelbundet 1 000 1 000   1 000 1 000 1 000 3 000 8 000 

Passersystem stadshuset 

Skalskydd och passersystem. 

Utökat uppdrag och behov 
500 500   2 000     2 000   

Verksamhetsanpassning lokaler 

Pågår regelbundet. 

Anpassningar kommer att 

göras i mindre omfattning 

2017. 

1 500 1 200 300 1 500 1 500 1 500 4 500 12 000 
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Investeringsplan 

Ändamål Kommentarer 
Beslutad 

Budget 

2018 

Prognos  

utfall 

2018 

Reservati

oner från 

2018 till 

2019 

Budget 

2019 

(inkl. 

reserva

tioner) 

Behov 

2020 

Behov 

2021 

Totalt 

investerings 

behov 2019- 

2021  

Plan 

2022-

2030 

AL-skolan upprustning, 

tek ytskick, utemiljö 

Projektering påbörjas 2016. 

Byggnation 2017, 2018, 

2019. Endast åtgärder enligt 

AV krav och i KS beslutad 

åtgärdsplan.   

3 000 3 000   2 500 2 500 2 500 7 500 5 000 

Vimarskolan 

upprustning 

Hus A och H, teknik och 

ytskikt 
1 000 500 500 3 500 5 000 5 000 13 500   

A-huset plåttakt/fönster/

fasad (Kulturskolan) 

Plåttak, fönster, fasad.  3 000 3 000   9 000     9 000   

Vimarskolan paviljong Upprustning inkopl fjv pågår 500 450 50 100     100   

Stadshuset 

Lokalanpassning/invändig 

upprustning, 12 mnkr per år 

2019-2025 

      1 000 12 000 12 000 25 000 36 000 

Djursdala skola 

Proj för att ersätta självdrag 

med mekanisk FTX-Vent. 

Lägre prioritering, endast 

projektering 2017. 

        2 200   2 200   

Djursdala skola Ersätta olja med värmepump 1 000 1 000             

Brännebro skola 

Proj för att ersätta självdrag 

med mekanisk FTX-Vent. 

Lägre prioritering, endast 

projektering 2017.  

      2 700     2 700   

Norrängen 1 

Åtgärder efter utredning 

luktproblem 
1 100               

Asfalteringsprogram 

Ny asfaltsplan ska 

presenteras inför KS 
3 000 3 000   3 000 3 000 3 000 9 000 30 000 

Dagvattenåtgärd 

Gullringen 

Dagvattenåtgärd/ombyggnad 

gata  1-4 Tvärgränd i 

Gullringen. 

      250     250   

Resecentrum 

Upprustning, tak, fönster, 

fjärrvärme 
400 300             

Utbyggnad Vidala 

Utbyggnad av äldreboende, 

nytt kök? 
1 000 250 750 1 000 16 500 17 000 34 500   

Kontaktcenter 

Ombyggnad av entrén, kan 

bli lite flytt till 2019 pga 

Skattekontoret 

1 800 200   1 300     1 300   

Utbyggnad Södra Vi 

förskola 
Ombyggnad kök behövs 500 300 200 500 7 800 5 500 13 800   

Utbyggnad Fritids 

Vimarskolan 
        500 5 000   5 500   

Utbyggnad Fritids AL 

skolan 
          5 000   5 000   

Storebro skola A-hus, C-

hus 

Ventilationsombyggnad inkl. 

aggregat  
      2 500     2 500   

Storebro kök           2 500   2 500   

Södra vi kök Osäkert belopp         2 500   2 500   
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Investeringsplan 

Ändamål Kommentarer 
Beslutad 

Budget 

2018 

Prognos  

utfall 

2018 

Reservati

oner från 

2018 till 

2019 

 Budget 

2019 

(inkl. 

reserva

tioner) 

Behov 

2020 

Behov 

2021 

Totalt 

investerings 

behov 2019- 

2021  

Plan 

2022-

2030 

Reinvesteringar 

Återinvesteringar i 

fastigheter,vägar etc 
                

Frödinge kök (förskolan?) 

Ska kollas med MoB och 

kost, kostnad för 2avd fsk+ 

kök för fsk och skola 
  600   500 10 000 14 500 25 000   

Ombyggnad av brandstation 

2018 ombyggnad av 

källarplan proj för resten, 

2019 Tvätthall ombyggnad 

bottenplan, 2020 tillbyggnad 

kontor mm, Uppdatering/

komplettering ledningsstöd/

datasystem viktigt för 

gemensam 

ledningsorganisation. 

3 200 3 200   6 000 6 800   12 800   

Idrottshallen, vikvägg 

och golv 

Finns politiskt beslut, 

upphandlad, utförs maj 
  1 500             

Ishallen, ombyggnad, 

förbundets krav 
        11 000 12 800   23 800   

Familjecentral   500               

Särskilda arbeten 

Oförutsedda mindre 

projekt 
1 500 1 500   1 500     1 500   

Solelpaneler kommunala 

fastigheter 

Åtgärd beaktas vid 

kommande investeringar.  
        250 1 750 2 000   

Krönsnäs tipp 
Sanering           6 000 6 000   

Omställning bibliotek Omställning bibliotek 250               

                    

Förvaltningsinvesterin

gar 

Investering till 

verksamheter 
                

Kommunstyrelsen                   

Bil med kyla till 

kostverksamheten 

Utbyte av befintlig bil med 

kyla 
600     600     600   

Köksutrustning 

Ny förpackningsmaskin 

900 tkr (bef behövs även 

framöver), transportskåp m 

högre standard tot 400 tkr, 

vågar (för att möjliggöra 

mätningsvinn) 60 tkr, 

lyftvagnar 70 tkr.  

                

Släckbilar Släckbilar  4 200 4 200     4 200   4 200   

Höjdfordon 

Utbyte av höjdfordon 

Livräddningsfordon   
7 300 7 300             
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Investeringsplan 

Ändamål Kommentarer 
Beslutad 

Budget 

2018 

Prognos  

utfall 

2018 

Reservati

oner från 

2018 till 

2019 

Budget 

2019 

(inkl. 

reserva

tioner) 

Behov 

2020 

Behov 

2021 

Totalt 

investerings 

behov 2019- 

2021  

Plan 

2022-

2030 

Kommunstyrelsen 
         

Persontransportfordon 

Utbyte av 

persontransportfordon 
        600   600   

Tankbil 
Utbyte av tankbil       2 700     2 700   

Släpspruta 
Utbyte av släpspruta 350 350             

Tvättutrustning 

Tvätt/diskanläggning 

för kontaminerad 

utrustning 
1 500 1 200             

Ledningsstöd 

räddningstjänst 

Datasystem för 

ledningsstöd 
400 400             

Besiktningsfordon 

Utbyte av 

besiktningsfordon 
          450 450   

Trafiksäkerhetsåtgärder 

Rätt fart i staden, samt 

årliga 

trafiksäkerhetsåtgärder 

enligt plan. 

300 300   300 400   700   

Utbyte av 

belysningsstolpar 

Byte av 

belysningsstolpar 

istället för insatser. 

Pågår enligt program 

200 200   200 1 600   1 800   

Isfräs 
Isfräs 250 250             

Inventarier och system 

(kontaktcenter) Inventarier och system 
652     650     650   

Bibliotek 

Mer öppet. Göra 

biblioteket tillgängliga 

för invånarna även när 

det är obemannat 

      200     200   

Kyla till kommunens 

fastigheter, utredning 

Utreda möjligheten till 

klimatisering i lokalerna 

efter sommarens hetta.  
      1 000     1 000   

Barn och 

utbildningsnämnden 
                  

Digitalisering av skolan 

Infrastruktur och 

kringutrustning för 

skolans digitalisering. 
700 350 350 1 300 600   1 900   

Inventarier Ny 

Förskolan 
            2 800 2 800   



 

 42 

VIMMERBY KOMMUN BUDGET 2019 med plan 2020 -  2022 KS förslag 

Investeringsplan 

Ändamål Kommentarer 
Beslutad 

Budget 

2018 

Prognos  

utfall 

2018 

Reservati

oner från 

2018 till 

2019 

Budget 

2019 

(inkl. 

reserva

tioner) 

Behov 

2020 

Behov 

2021 

Totalt 

investerings 

behov 2019- 

2021  

Plan 

2022-

2030 

Socialnämnden                   

Inventarier 

Inventarier ny gruppbostad 

(SN), kopplat till Vimarhems 

investering Pistolsmeden 

        650   650   

Inventarier 

Årligt utbyte och 

verksamhetsförändringar 

(sängar och inventarier) (SN) 

450 450   450 450 450 1 350   

Inventarier 

Utbyte av mycket gamla 

inventarier till 

hemtjänstlokaler (SN) 

200 200             

Inventarier 

Inventarier till ny 

servicebostad (SN) 
150 150             

Utrustning Vidala 

Utrustning till Vidala efter 

ombyggnation 
          3 000 3 000   

                    

  Totalt 56 952* 42 100 8 550 80 000 164 850 94 300 339 150 

 

293 000 

 

* Total investeringsbudget för 2018 är 56 952 tkr. Igångsättningsbeslut fram till 181031 uppgår till 49 250 tkr. 
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Detaljbudgetar 

Kommunstyrelsens detaljbudget 

Central förvaltning 

Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Netto 

Budget 

2019 

Budget 

2018 Utfall 2017 

00 Kommunfullmäktige Intäkt 0 0 0 

    Kostnad -857 -607 -788 

    Netto -857 -607 -788 

00 Övrig  Intäkt   570 856 

  Kommunledning Kostnad -7 998 -10 697 -32 668 

    Netto -7 998 -10 127 -31 812 

02 Kommun- Intäkt 778 756 704 

  ledning inkl jurist Kostnad -4 367 -4 250 -3 933 

    Netto -3 589 -3 494 -3 229 

03* Administrativ- Intäkt 1 330 992 1 105 

  avdelning Kostnad -20 682 -11 342 -10 427 

    Netto -19 352 -10 350 -9 322 

04 Ekonomi- Intäkt 435 435 428 

  avdelning Kostnad -5 202 -5 732 -5 195 

    Netto -4 767 -5 297 -4 767 

06 Personal- Intäkt 150 150 585 

  avdelning Kostnad -33 208 -29 101 -10 103 

    Netto -33 058 -28 951 -9 518 

08 IT-service Intäkt 0 0 0 

    Kostnad -8 589 -7 236 -8 043 

    Netto -8 589 -7 236 -8 043 

09 Övrig gemensam Intäkt 0 0 0 

  verksamhet Kostnad -2 287 -2 257 -2 131 

    Netto -2 287 -2 257 -2 131 

40 Bilpool Intäkt 300 340 347 

    Kostnad -660 -763 -303 

    Netto -360 -423 44 

  TOTALT Intäkt 2 993 3 243 4 025 

    Kostnad -83 851 -71 985 -73 591 

    Netto -80 858 -68 742 -69 566 

*Verksamheterna: bibliotek, stadsmuseet, programverksamhet, bildarkiv och borgerliga 

vigslar har flyttats från utvecklingsavdelning till administrativa avdelning  
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VIMMERBY KOMMUN BUDGET 2019 med plan 2020 -  2022 KS förslag 

Samhällsbyggnadsavdelningens detaljbudget 

Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Netto 

Budget 

2019 

Budget 

2018 Utfall 2017 

05 Teknisk Intäkt 0 0 0 

  administration Kostnad -2 469 -2 390 -2 571 

    Netto -2 469 -2 390 -2 571 

12 Industriavtal Intäkt 0 0 0 

    Kostnad -5 800 -5 800 -5 498 

    Netto -5 800 -5 800 -5 498 

14 Kostenheten Intäkt 11 041 8 959 10 919 

    Kostnad -45 130 -42 490 -43 780 

    Netto -34 089 -33 531 -32 861 

15 Lokalvårdsenheten Intäkt 19 652 19 652 17 861 

    Kostnad -19 652 -19 652 -17 940 

    Netto 0 0 -79 

21 Grustag Intäkt 1 000 1 000 228 

    Kostnad -700 -700 -524 

    Netto 300 300 -296 

24 Skogsdrift Intäkt 2 955 2 955 2 819 

    Kostnad -1 950 -1 950 -1 681 

    Netto 1 005 1 005 1 138 

28 Bostadsanpassning Intäkt 0 0 19 

    Kostnad -2 152 -2 152 -1 105 

    Netto -2 152 -2 152 -1 086 

32 Gatukontoret Intäkt 2 574 10 428 17 291 

    Kostnad -31 911 -39 670 -45 170 

    Netto -29 337 -29 242 -27 879 

36 Infrastruktur, trafik Intäkt 0 0 1 008 

    Kostnad -12 252 -12 252 -12 254 

    Netto -12 252 -12 252 -11 246 

37 Mark o exploatering    Intäkt 341 341 4 823 

    Kostnad -936 -954 -14 543 

    Netto -595 -613 -9 720 

88 Räddningstjänsten Intäkt 1 737 1 431 1 609 

    Kostnad -19 830 -18 779 -20 628 

    Netto -18 093 -17 348 -19 019 

  Fastighetsenheten Intäkt 83 613 79 044 81 058 

    Kostnad -89 134 -84 895 -90 022 

    Netto -5 521 -5 851 -8 964 

  TOTALT Intäkt 122 913 123 810 137 635 

    Kostnad -231 915 -231 684 -255 716 

    Netto -109 002 -107 874 -118 081 
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VIMMERBY KOMMUN BUDGET 2019 med plan 2020 -  2022 KS förslag 

Utvecklingsavdelningens detaljbudget 

Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Netto 

Budget 

2019 

Budget 

2018 Utfall 2017 

12 Näringslivsenheten Intäkt 0 0 1 395 

    Kostnad -5 170 -5 100 -5 731 

    Netto -5 170 -5 100 -4 336 

40 Kultur- och fritids- Intäkt 347 347 418 

  administration Kostnad -2 915 -3 589 -3 347 

    Netto -2 568 -3 242 -2 929 

42 Fritidsanläggningar Intäkt 937 944 770 

    Kostnad -5 986 -5 750 -5 817 

    Netto -5 049 -4 806 -5 047 

44 Övrig fritidsverk- Intäkt 90 90 735 

  samhet Kostnad -4 780 -4 725 -5 214 

    Netto -4 690 -4 635 -4 479 

45 Stöd fritidsverk- Intäkt 0 0   

  samhet Kostnad -2 485 -2 485 -2 346 

    Netto -2 485 -2 485 -2 346 

46 Kulturverksamhet* Intäkt 0 424 388 

    Kostnad   -6 963 -6 988 

    Netto 0 -6 539 -6 600 

48 Stöd kulturverk- Intäkt 0 0 0 

  samhet Kostnad -1 142 -1 142 -1 133 

    Netto -1 142 -1 142 -1 133 

69 Kulturskola Intäkt 430 430 523 

    Kostnad -5 605 -5 441 -5 826 

    Netto -5 175 -5 011 -5 303 

79 Stöd till föreningar Intäkt 0 0 306 

    Kostnad -181 -165 -471 

    Netto -181 -165 -165 

89 Stöd till föreningar Intäkt 0 0 0 

    Kostnad -2 -2 -2 

    Netto -2 -2 -2 

17 Varuhemsändnings Intäkt 200 200 273 

  verksamhet Kostnad -840 -840 -538 

    Netto -640 -640 -265 

  TOTALT Intäkt 2 004 2 435 4 808 

    Kostnad -29 105 -36 202 -37 413 

    Netto -27 101 -33 767 -32 605 

*Verksamheterna: bibliotek, stadsmuseet, programverksamhet, bildarkiv och borgerliga 

vigslar har flyttats till central förvaltning, administrativa avdelning 
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VIMMERBY KOMMUN BUDGET 2019 med plan 2020 -  2022 KS förslag 

Socialnämndens detaljbudget 

Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Netto 

Budget 

2019 

Budget 

2018 Utfall 2017 

75 Individ- och familje- Intäkt 20 716 26 377 70 355 

  omsorg Kostnad -85 870 -90 120 -121 475 

    Netto -65 154 -63 743 -51 120 

76 Förvaltningsöver- Intäkt 0 0 2 439 

  gripande Kostnad -20 009 -19 182 -21 656 

    Netto -20 009 -19 182 -19 217 

77-78 Äldreomsorg Intäkt 14 431 14 182 18 750 

    Kostnad -187 145 -180 975 -183 399 

    Netto -172 714 -166 793 -164 649 

79 Funktionshinder Intäkt 15 549 15 516 14 824 

    Kostnad -94 508 -89 441 -92 052 

    Netto -78 959 -73 925 -77 228 

80 Hälso- och sjukvård Intäkt 1 317 1 278 1 376 

    Kostnad -29 757 -29 062 -29 719 

    Netto -28 440 -27 784 -28 343 

  TOTALT Intäkt 52 013 57 353 107 744 

    Kostnad -417 289 -408 780 -448 301 

    Netto -365 276 -351 427 -340 557 
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VIMMERBY KOMMUN BUDGET 2019 med plan 2020 -  2022 KS förslag 

Barn- och utbildningsnämndens detaljbudget 

Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Netto 

Budget 

2019 

Budget 

2018 Utfall  2017 

60 Nämnd och kontor Intäkt 0 0 44 

    Kostnad -9 502 -9 202 -8 527 

    Netto -9 502 -9 202 -8 483 

62 Förskoleklass Intäkt 0 0 269 

    Kostnad -7 826 -7 535 -9 062 

    Netto -7 826 -7 535 -8 793 

63 Särskola Intäkt 0 0 0 

    Kostnad -6 661 -6 502 -6 710 

    Netto -6 661 -6 502 -6 710 

64 Grundskola Intäkt 913 913 14 032 

    Kostnad -140 816 -133 825 -155 715 

    Netto -139 903 -132 912 -141 683 

65 Gymnasiet Intäkt 12 975 12 975 19 959 

    Kostnad -74 825 -73 634 -86 707 

    Netto -61 850 -60 659 -66 748 

66 Vuxenutbildning Intäkt 4 158 4 158 8 958 

    Kostnad -16 272 -15 355 -20 005 

    Netto -12 114 -11 197 -11 047 

67 Gymnasiesär Intäkt 0 0 0 

    Kostnad -3 000 -3 000 -2 251 

    Netto -3 000 -3 000 -2 251 

68 Campus Vimmerby Intäkt 42 42 424 

    Kostnad -3 663 -3 312 -3 027 

    Netto -3 622 -3 270 -2 603 

71 Förskola Intäkt 9 800 9 800 13 475 

    Kostnad -95 128 -92 113 -84 786 

    Netto -85 328 -82 313 -71 311 

72 Fritidshem Intäkt 4 027 4 027 5 061 

    Kostnad -16 470 -16 098 -16 735 

    Netto -12 443 -12 071 -11 674 

  TOTALT Intäkt 31 914 31 915 62 222 

    Kostnad -374 161 -360 576 -393 525 

    Netto -342 247 -328 662 -331 303 
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VIMMERBY KOMMUN BUDGET 2019 med plan 2020 -  2022 KS förslag 

Miljö och byggnadsnämndens detaljbudget 

Överförmyndarens detaljbudget 

Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Netto 

Budget 

2019 

Budget 

2018 

Utfall 

2017 

81 Miljö- o Byggnads- Intäkt       

  nämnd Kostnad -7 963 -6 879 -6 930 

    Netto -7 963 -6 879 -6 930 

  TOTALT Intäkt 0 0 0 

    Kostnad -7 963 -6 879 -6 930 

    Netto -7 963 -6 879 -6 930 

Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Netto 

Budget 

2019 

Budget 

2018 

Utfall 

2017 

09 Överförmyndar- Intäkt 1 976 4 181 5 473 

  verksamhet Kostnad -4 048 -5 971 -7 128 

    Netto -2 072 -1 790 -1 655 

  TOTALT Intäkt 1 976 4 181 5 473 

    Kostnad -4 048 -5 971 -7 128 

    Netto -2 072 -1 790 -1 655 
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VIMMERBY KOMMUN BUDGET 2019 med plan 2020 -  2022 KS förslag 

Valnämndens detaljbudget 

Revisionens detaljbudget 

Verksamhet/  tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Netto 

Budget 

2019 

Budget 

2018 

Utfall 

2017 

00 Revisorerna Intäkt 0     

    
Kostnad -811 -811 -774 

    
Netto -811 -811 -774 

  TOTALT Intäkt 0 0 0 

    Kostnad -811 -811 -774 

    Netto -811 -811 -774 

Verksamhet/   tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Netto 

Budget 

2019 

Budget 

2018 

Utfall 

2017 

09 Valnämnden Intäkt 322 0   

    Kostnad -1 005 -683 -12 

    
Netto -683 -683 -12 

  TOTALT Intäkt 322 0 0 

    Kostnad -1 005 -683 -12 

    Netto -683 -683 -12 
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Anteckningar 
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§ 269 Dnr 2018/000242 04 

Taxor och avgifter 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor 

och avgifter för 2019.  

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef, och Mamica Timotijevic, 

ekonomiavdelningen, medverkar. 

 

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 

Ledningsgruppen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 

 



 
 

Ekonomiavdelningen 

Mamica Timotijevic 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-10-18  
Referens 

2018/000242 

 
Id 63097 

 

 
 Kommunfullmäktige 

 

 
 

Taxor och avgifter 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

fastställa taxor och avgifter för 2019. 

Ärendet 

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.  

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter ID:63096  

Beslutet ska skickas till 

Ledningsgruppen 

Ekonomiavdelningen 

 

Mattias Karlsson 

Ekonomichef  

 

 

 

Mamica Timotijevic 

Ekonom  
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Kommunstyrelsens taxor  

Bilpool  

  
 Beskrivning  2018  2019  

Bilhyra internt  33kr/mil  33kr/mil  

Startavgift  50 kr  50 kr  

 

Prislista tryckeriet  

Standard  Pappersformat Enkelsidigt Dubbelsidigt kopieringspapper 

 tryck  tryck  

80  A4  Vitt  0,52 kr  0,95 kr  

100  A4  Vitt  0,55 kr  0,98 kr  

160  A4  Vitt  0,59 kr  1,02 kr  

80  A4  Färgat  0,72 kr  1,15 kr  

120  A4  Färgat  0,89 kr  1,32 kr  

160  A4  Färgat  1,07 kr  1,50 kr  

80  A3  Vitt  0,90 kr  1,54 kr  

100  A3  Vitt  1,25 kr  1,90 kr  

80  A3  Färgat  1,23 kr  1,87 kr  

Premium Copy Color  Pappersformat  Enkelsidigt 

tryck  

Dubbelsidigt 

tryck  

90  A4  Vitt  0,58 kr  1,01 kr  

100  A4  Vitt  0,59 kr  1,02 kr  

120  A4  Vitt  0,62 kr  1,05 kr  

160  A4  Vitt  0,71 kr  1,14 kr  

200  A4  Vitt  1,69 kr  2,12 kr  

250  A4  Vitt  0,93 kr  1,36 kr  

300  A4  Vitt  2,16 kr  2,59 kr  

Premium Copy Color  Pappersformat  Enkelsidigt 

tryck  

Dubbelsidigt 

tryck  

90  A3  Vitt  0,91 kr  1,56 kr  

100  A3  Vitt  1,53 kr  2,17 kr  

120  A3  Vitt  0,98 kr  1,63 kr  

160  A3  Vitt  1,12 kr  1,77 kr  

200  A3  Vitt  2,47 kr  3,11 kr  

250  A3  Vitt  1,51 kr  2,16 kr  

300  A3  Vitt  4,07 kr  4,72 kr  

  
    

        

Prislista intern  

A4-3 Kopiering/utskrift svart-vitt     
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Standard  

kopieringspapper  

Ytvikt gram  

Pappersformat  Enkelsidigt 

tryck  

Dubbelsidigt 

tryck  

Pappers 

kostnad  

80  A4  Vitt  0,16 kr  0,27 kr  0,07 kr  

100  A4  Vitt  0,19 kr  0,29 kr  0,10 kr  

160  A4  Vitt  0,22 kr  0,32 kr  0,13 kr  

80  A4  Färgat  0,32 kr  0,43 kr  0,21 kr  

120  A4  Färgat  0,46 kr  0,56 kr  0,35 kr  

160  A4  Färgat  0,60 kr  0,70 kr  0,49 kr  

80  A3  Vitt  0,23 kr  0,33 kr  0,12 kr  

100  A3  Vitt  0,51 kr  0,62 kr  0,41 kr  

80  A3  Färgat  0,55 kr  0,66 kr  0,45 kr  

A4-3 Kopiering/utskrift svart-vitt  

Premium Copy Color  Pappersformat  Enkelsidigt 

tryck  

Dubbelsidigt 

tryck  

Pappers 

kostnad  

90  A4  Vitt  0,21 kr  0,31 kr  0,10 kr  

100  A4  Vitt  0,22 kr  0,32 kr  0,11 kr  

120  A4  Vitt  0,24 kr  0,34 kr  0,13 kr  

160  A4  Vitt  0,31 kr  0,41 kr  0,20 kr  

200  A4  Vitt  1,10 kr  1,20 kr  0,99 kr  

250  A4  Vitt  0,48 kr  0,59 kr  0,38 kr  

300  A4  Vitt  1,47 kr  1,57 kr  1,36 kr  

Premium Copy Color  Pappersformat  Enkelsidigt 

tryck  

Dubbelsidigt 

tryck  

Pappers 

kostnad  

90  A3  Vitt  0,35 kr  0,51 kr  0,19 kr  

100  A3  Vitt  0,85 kr  1,00 kr  0,69 kr  

120  A3  Vitt  0,41 kr  0,56 kr  0,25 kr  

160  A3  Vitt  0,52 kr  0,67 kr  0,36 kr  

200  A3  Vitt  1,60 kr  1,75 kr  1,44 kr  

250  A3  Vitt  0,83 kr  0,99 kr  0,67 kr  

300  A3  Vitt  2,88 kr  3,03 kr  2,72 kr  

 A4-3 Kopiering/utskrift i färg   

Standard 

kopieringspapper  

Pappersformat  Enkelsidigt 

tryck  

Dubbelsidigt 

tryck  

Pappers 

kostnad  

80  A4  Vitt  0,51 kr  0,96 kr  0,07 kr  

100  A4  Vitt  0,54 kr  0,99 kr  0,10 kr  

160  A4  Vitt  0,57 kr  1,02 kr  0,13 kr  

80  A4  Färgat  0,67 kr  1,12 kr  0,21 kr  

120  A4  Färgat  0,81 kr  1,26 kr  0,35 kr  

160  A4  Färgat  0,95 kr  1,41 kr  0,49 kr  

80  A3  Vitt  0,81 kr  1,49 kr  0,12 kr  

100  A3  Vitt  1,09 kr  1,78 kr  0,41 kr  

80  A3  Färgat  1,13 kr  1,82 kr  0,45 kr  

    
A4-3 Kopiering/utskrift i färg  

Premium Copy Color  Pappersformat  Enkelsidigt 

tryck  

Dubbelsidigt 

tryck  

Pappers 

kostnad  

90  A4  Vitt  0,56 kr  1,01 kr  0,10 kr  

100  A4  Vitt  0,57 kr  1,02 kr  0,11 kr  

120  A4  Vitt  0,59 kr  1,04 kr  0,13 kr  
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160  A4  Vitt  0,66 kr  1,11 kr  0,20 kr  

200  A4  Vitt  1,45 kr  1,91 kr  0,99 kr  

250  A4  Vitt  0,84 kr  1,29 kr  0,38 kr  

300  A4  Vitt  1,82 kr  2,27 kr  1,36 kr  

Premium Copy Color  Pappersformat  Enkelsidigt 

tryck  

Dubbelsidigt 

tryck  

Pappers 

kostnad  

90  A3  Vitt  0,88 kr  1,56 kr  0,19 kr  

100  A3  Vitt  1,37 kr  2,06 kr  0,69 kr  

120  A3  Vitt  0,94 kr  1,62 kr  0,25 kr  

160  A3  Vitt  1,05 kr  1,73 kr  0,36 kr  

200  A3  Vitt  2,13 kr  2,81 kr  1,44 kr  

250  A3  Vitt  1,36 kr  2,04 kr  0,67 kr  

300  A3  Vitt  3,41 kr  4,09 kr  2,72 kr  

  
Prislista Övriga  

Kopiering/utskrift i svart-vitt A4-3    

Standard 

kopieringspapper  

Pappersformat  Enkelsidigt 

tryck  

Dubbelsidigt 

tryck  

80  A4  Vitt  0,77 kr  1,42 kr  

100  A4  Vitt  0,80 kr  1,45 kr  

160  A4  Vitt  0,84 kr  1,49 kr  

80  A4  Färgat  0,97 kr  1,62 kr  

120  A4  Färgat  1,14 kr  1,79 kr  

160  A4  Färgat  1,32 kr  1,97 kr  

80  A3  Vitt  1,30 kr  2,28 kr  

100  A3  Vitt  1,66 kr  2,64 kr  

160  A3  Vitt  2,40 kr  3,38 kr  

80  A3  Färgat  1,59 kr  2,57 kr  

Premium Copy Color  Pappersformat  Enkelsidigt 

tryck  

Dubbelsidigt 

tryck  

90  A4  Vitt  0,83 kr  1,48 kr  

100  A4  Vitt  0,84 kr  1,49 kr  

120  A4  Vitt  0,87 kr  1,52 kr  

160  A4  Vitt  0,96 kr  1,61 kr  

200  A4  Vitt  1,95 kr  2,60 kr  

250  A4  Vitt  1,18 kr  1,83 kr  

300  A4  Vitt  2,41 kr  3,06 kr  

    
 Premium Copy Color  Pappersformat  Enkelsidigt  Dubbelsidigt  

 tryck  tryck  

90  A3  Vitt  1,27 kr  2,25 kr  

100  A3  Vitt  1,89 kr  2,87 kr  

120  A3  Vitt  1,34 kr  2,32 kr  

160  A3  Vitt  1,48 kr  2,46 kr  

200  A3  Vitt  2,83 kr  3,81 kr  

250  A3  Vitt  1,87 kr  2,85 kr  
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300  A3  Vitt  4,43 kr  5,41 kr  

Taxorna i tabellen ovan är oförändrade inför 2018   
    

    Telefonkostnader till koncernbolag  

    
Beskrivning  2018  2019  

Vimarhem AB (exkl. moms)  40 680 kr/år  41 290 kr/år  

Vimmerby Energi & Miljö AB (exkl. moms)  81 240 kr/år  82 459 kr/år  

 

Taxa för Borgerlig vigsel  
Beskrivning    2018   2019  

Avgift för borgerlig vigsel   500 kr ex moms   500 kr ex moms  

  

Taxa för kommunens matdistribution  
Beskrivning  

2018  

 

2019  

Kostnad för matdistribution   56 kr per portion   57 kr per portion  

  

Leverans 1 gång per vecka  

Till portionen får brukaren välja frukt eller kräm/soppa till dessert.  

Finare dessert ingår vid soppdagar samt en till veckoslut.   

Färska grönsaker och tillbehör som sylt, rödbetor mm ingår ej.  

Bistånd för matdistribution krävs.  

Är brukaren ej hemma vid leverans tas en avgift ut för extraleverans på 50 kr per utkörning.   

Gäller ej vid akuta läkarbesök.  

Taxan för gruppbostäder är enligt ovan. 

 

Taxa för kommunens matsalsverksamhet  
   

Beskrivning 2018 2019 

Lunch för pensionärer och anhöriga, omsorgen 64 kr 65 kr 

Lunch för externa kunder, omsorgen 74 kr 76 kr 

Påskbord, julbord eller annan festmåltid, 

omsorgen 
149 kr 152 kr 

Frukost, kommunalt anställd inom omsorgen 42 kr 43 kr 
Lunch, kommunalt anställd inom omsorgen 62 kr 63 kr 
Kvällsmat, kommunalt anställd inom omsorgen 52 kr 53 kr 
Frukost förskola, fritidshem, pedagogiskt* 15 kr 15 kr 
Mellanmål förskola, fritidshem, pedagogiskt* 10 kr 10 kr 
Lunch förskola, skola, fritidshem, pedagogiskt 25 kr 26 kr 
Lunch gymnasiet lärare 62 kr 63 kr 
Lunch skola anhörig som besöker elev 62 kr 63 kr 
Lunch skola extern besökare 67 kr 68 kr 
Lunch skola pedagogiskt måltidsabonnemang 400 kr/mån 409 kr/mån 
Lunch kommunalt anställd skolan, förskola, 

fritidshem* 
62 kr 63 kr 

*Gäller även lärarkandidater och praktikanter.  
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Servering enligt matsedel. Kommunen får inte överproducera mat för frukost och kvällsmat i egna matsalar i 

syfte om att sälja maten till externa kunder. Om mat blir över från egna verksamheten kan den säljas till 

externa kunder under förutsättningen att reglerna för varmhållningstider följs. 

 

Taxa för kommunens heldygnsabonnemang särskilt boende  
 Abonnemangsavgift  2018  2019  

Heldygnsabonnemang måltid särskilt boende  3 281 kr/månad  3 353 kr/månad  

  

I heldygnsabonnemang ingår: 

Frukost, middag, kvällsmat och kaffe 

Till middag serveras mineralvatten/läskedryck/lättöl alternativ mjölk/måltidsdryck. 

Till kvällsmat serveras mjölk eller måltidsdryck 

Övrigt ingår knäckebröd och efterrätt vid middag, tillbehör som tex gurka, sallad, grönsaker 

Till förmiddagskaffet ingår enklare vetebröd, och till eftermiddagskaffe ingår kex alt skorpa. 

Till kvällskaffet serveras smörgås. 

I abonnemanget ingår näringsdrycker och sondmat men ej sjukdomsspecifika näringsdrycker 

och aggregat till sondmat. 

 

Måltider vid korttidsboende  

   

  
I heldygnsabonnemang ingår:  

  

Frukost, middag, kvällsmat och kaffe  

Till middag serveras mineralvatten/läskedryck/lättöl alternativ mjölk/måltidsdryck.  

Till kvällsmat serveras mjölk eller måltidsdryck  

Övrigt ingår knäckebröd och efterrätt vid middag, tillbehör som tex gurka, sallad, grönsaker  

Till förmiddagskaffet ingår enklare vetebröd, och till eftermiddagskaffe ingår kex alt. Skorpa.  

Till kvällskaffet serveras smörgås.  

I abonnemanget ingår näringsdrycker och sondmat men ej sjukdomsspecifika näringsdrycker och aggregat 

till sondmat.  

 

Taxa för kaffeabonnemang för kommunanställd personal  

  
Abonnemangsavgift Belopp per månad 

2018 

Belopp per månad 

2019 

Heldag 308 kr 315 kr 

Endast förmiddag 256 kr 262 kr 

Endast eftermiddag 103 kr 105 kr 

Endast kaffe för och eftermiddag 103 kr 105 kr 

Abonnemangsavgift 2018 2019 

Heldygnskostnad 108 kr/dygn 110 kr/dygn 

Enbart frukost 43 kr 44 kr 

Enbart lunch 64 kr 65 kr 

Enbart kvällsmat 53 kr 54 kr 

Dagverksamhet 67 kr 68 kr 
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Heldag  

Förmiddag ingår kaffe/te med påtår, två limpskivor eller en fralla med bordsmargarin, ost eller charkpålägg 

samt grönsak.  

Eftermiddag ingår kaffe/te med påtår, frukt eller kaka.  

Endast förmiddag  

Förmiddag ingår kaffe/te med påtår, två limpskivor eller en fralla med bordsmargarin, ost eller charkpålägg 

samt grönsak.  

Endast eftermiddag  

Eftermiddag ingår kaffe/te med påtår, frukt eller kaka.  

Endast kaffe för & eftermiddag 

Kaffe/te med påtår  

Abonnemanget kan endast utnyttjas på den enhet där intäkten inkommer.  

Abonnemangsavdrag för heldag kan göras enligt sysselsättningsgrad.  

  

Taxa för stadshuset cafeteria  
  

Servering 2018 2019 

Kaffe/te 15 kr 15 kr 

Smil dryck 10 kr 10 kr 

Fralla hel, med ost eller charkpålägg 15 kr 15 kr 

Limpskiva med ost eller charkpålägg 12 kr 12 kr 

Knäckebröd med ost eller charkpålägg 10 kr 10 kr 

Bulle 10 kr 10 kr 

Liten kaka 7 kr 7 kr 

Finare kaka (mjuk) 15 kr 15 kr 

Frukt 5 kr 5 kr 

            Taxan avser styckpriser  

 

Taxa för lokalvård  
 

 Beskrivning  2018  2019  

Taxa för lokalvård  309,29 kr per timme  289,75 kr per timme  

Lokalvårdstaxan ovan räknas upp i samband med lönerevision, motsvarande centralt löneanslag. Den 

uppräknade taxan gäller sedan from 1 maj 2019. Att timtaxan är lägre 2019 än 2018 beror på att antalet 

timmar räknas på ett annat sätt efter det att den nya lokalvårdsorganisationen kom på plats under 2018.  

 

Debiteringslista avseende maskiner och transportmedel m.m vid 

Vimmerby kommuns gatukontor  

Maskiner Enhet 2018 2019 

Grävmaskin Lännen kr/tim 750 775 

Lastmaskin L70E  kr/tim 700 720 
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Lastmaskin Ljungby  kr/tim 700 720 

Kompressor XAS 125  kr/tim 572 590 

Sopmaskin Broddway Junior  kr/tim 450 465 

Sopmaskin, Swingo  kr/tim 550 565 

Sopmaskin Nordic  kr/tim 450 465 

Sopmaskin Broddway Senior  kr/tim 450 465 

Klippaggregat Wessex RMX 500 kr/tim  465 

Vält CK 31  kr/dag 470 485 

Sandspridare  kr/tim 118 120 

Snöplogar  kr/tim 169 175 

Sopvals  kr/tim 107 110 

Vibroplatta, 2440, rund kr/dag 189 195 

Vibroplatta, 2490, 3050 kr/dag 255 265 

Vibroplatta, 5055, 6760, 6055 kr/dag 373 385 

Manskapsvagnar kr/dag 204 210 

Manskapsvagnar kr/mån 2555 2630 

Pumpar kr/dag 158 165 

Bergborrmaskin cobra/pionjär kr/dag 179 185 

Bergborraggregat grävmaskin kr/tim 215 220 

Slamsug  kr/tim 347 360 

Motorsåg kr/dag 107 110 

Motorkapsåg kr/dag 138 145 

Elkap kr/dygn 148 155 

Spetthammare el kr/dygn 148 155 

Saltspridare, nya kr/tim 118 120 

Vattentunna kr/tim 20 20 

Ångbini kr/tim 56 60 

Planlasern kr/dygn 164 170 

Lövsug kr/tim 102 105 

Elverk, bensindriven kr/dag 164 170 

Häcksåg kr/dag 138 145 

Bensindriven svets kr/dag 230 240 

Släpkärra kr/dag 200 210 

Gångbro, körbar plåt kr/dag 80 85 

Byggskåp kr/dag 66 70 

Relinings borrmaskin kr/servis 1635 1685 

Ogräsborste kr/tim 153 160 

Motorpump kr/dygn 204 210 

Tjältiningsmattor kr/dygn 102 105 

Vägmärkesvagn kr/dygn 153 160 

Minidebitering  400 415 

  

Lastbilar, traktorer mm Enhet 2018 2019 

Volvo FM 12, XJN 211  kr/tim 750 775 

Krantillägg (XJN 211) kr/tim 250 260 

Scania-Vabis, SBA 910 kr/tim 750 775 
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Fendt 313, YJY 782 kr/tim  670 

Valtra N 142, BWL 386  kr/tim 650 670 

John Deere 6410, PET 798  kr/tim 600 620 

Fendt 209, EAP 458 kr/tim  610 

Kubota 5740, BMC 322  kr/tim 500 575 

Kubota F 2880  kr/tim 500 565 

Redskapsbärare, RJD 622 kr/tim  575 

Redskapsbärare, EAP 241 kr/tim  575 

Snöskoter, LKN 040 kr/tim  500 

Servicebil Jeep, PSL 673 kr/tim  500 

Weidemann lastmaskin kr/tim  575 

    
  

  

  

 

 

 

 

 

 

’ 

 

 

 

 

Arbetskraft Enhet 2018 2019 

GS-personal, ord. tid  kr/tim 355 365 

GS-personal. ord.tid, inkl verkst.kostn.  kr/tim 415 600 

Material 
Pris exkl lastning om ej annat anges Enhet 2018 2019 

Bergkross 0-150  kr/ton 39 54 

Bergkross 0-90  kr/ton 47 63 

Bärlager 0-35  kr/ton 49 73 

Krossgrus 0-18/väggrus berg  kr/ton 49 77 

Jord, osorterad  kr/ton  52 

Jord, sorterad  kr/ton  150 

Kabelsand/naturgrus  kr/ton 
46 

+ 13 naturgrusskatt 
69 

+ 15 naturgrusskatt 

Sandningssand saltad (inköpt) inkl lastning kr/ton 149 153 

Sandningsflis 4-8 på CF (inköpt) inkl lastning kr/ton  242 

Granitkantsten kr/m 154 158 

Återvinningsmassor 0-100  kr/ton 36 40 

Återvinningsasfalt 0-22  kr/ton 62 75 

Harpad vara  kr/ton 39 43 

EU-sand 0-4  kr/ton  130 

Sandlådesand/mursand 0-3  kr/ton  128 

Flissand 2-4 plattsättning  kr/ton  140 

Kullersten 100-200  kr/ton  400 

Singel 32-63  kr/ton  120 

Råberg  kr/ton  46 

Koner inkl bräder 1-10 st 
kr/ 

påbörjat 
dygn 

 140 

Koner inkl bräder 11-20 st 
kr/ 

påbörjat 
dygn 

 280 
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Övertid kl 16-20 vardagar, tillägg kr/tim 138 145 

Övertid lördagar, söndagar samt från kl 20 

vardagar, tillägg 
kr/tim 244 250 

 

 

 

Kostnader vid lagning efter Schaktarbete  
 

Yta Enhet 2018 2019 

Asfaltslagningar av körbanor, gator, GC-väg, 

gångbanor 

0-25 m2 kr/m2 617 650* 

25-100 m2 kr/m2 525 600* 

101-300 m2 kr/m2 443 550* 

301-500 m2 kr/m2 391 500* 

>500 m2 kr/m2 370 500* 

Lagning med återvinningsasfalt - kr/ton 978 1200* 

Betongplattor, arbete 0-20 m2 kr/m2 617 800 

21-100 m2 kr/m2 566 750 

>100 m2 kr/m2 515 700 

Betongplattor, material - kr/m2 257 300 

Gatstensättning, arbete 0-2 m2 kr/m2 1 544 2000 

2,1-10 m2 kr/m2 1 338 2000 

11- 20 m2 kr/m2 1 132 2000 

21-100 m2 kr/m2 1 029 1750 

101-500 m2 kr/m2 926 1500 

Markstensättning, arbete 0-2 m2 kr/m2  1700 

2,1-10 m2 kr/m2  1700 

11-20 m2 kr/m2  1700 

21-100 m2 kr/m2  1550 

101-500 m2 kr/m2  1400 

Granitkantstenssättning 12 cm:s (borgmästarsten), 

arbete 

0-20 lm kr/lm 823 1000 

21-20 lm kr/lm 772 950 

101-500 lm kr/lm 720 850 

Granitkanstenssättning 30 cm:s (stående sten), 

arbete 

0-20 lm kr/lm 875 1200 

21-100 lm kr/lm 823 1100 

101-500 lm kr/lm 772 1000 

G-stöd A och B, utbyte, arbete och material - kr/lm 617 700 

Lagning gräsyta, arbete och material 0-5 m2 kr/m2 309 350 

6-10 m2 kr/m2 206 300 

11-25 m2 kr/m2 154 300 

26-100 m2 kr/m2 113 250 

>100 m2 kr/m2 103 250 

 

*Kostnader för lagning av asfaltsytor ökar med 50 % om ytorna har belagts eller toppats under de tre senaste åren. 
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Felparkeringsavgifter 

 2018 2019 

Felinställd p-skiva 300 kr 300 kr 

P-skiva saknas 300 kr 300 kr 

Tillåten parkeringstid överskrids 300 kr 400 kr 

Hjul är utanför markerad parkeringsruta eller markerad plats 300 kr 400 kr 

Parkering på parkeringsförbud eller parkeringsförbudområde 300 kr 800 kr 

Parkering på huvudled 300 kr 800 kr 

Parkering på annan plats än särskilt ordnad parkeringsplats på 
gågata/gårdsgata 

300 kr 800 kr 

Parkering i terräng, plantering, gräsmatta etc 300 kr 800 kr 

Parkering mot färdriktningen 300 kr 900 kr 

Parkering på gång- eller cykelbana 300 kr 900 kr 

Parkering på övergångsställe 600 kr 900 kr 

Parkering i korsning/i vägport 300 kr 900 kr 

Parkering så att vägmärken skyms 300 kr 900 kr 

Parkering på busshållplats 300 kr 900 kr 

Parkering framför utfart 300 kr 900 kr 

Parkering så att tillträde till andra fordon hindras 300 kr 900 kr 

Parkering på lastzon, taxizon 600 kr 900 kr 

Parkering inom tio meter före och efter korsning 300 kr 900 kr 

Parkering inom tio meter före övergångsställe 600 kr 900 kr 

Parkering inom tio meter före korsande gång- eller cykelbana 300 kr 900 kr 
Parkering på plats avsedd för annat fordonsslag, t ex plats reserverad 
för buss eller motorcykel 

300 kr 900 kr 

Parkering där det råder förbud att stanna på platsen 300 kr 1100 kr 

Parkering på handikapplats för rörelsehindrade 600 kr 1100 kr 

 

Taxa Räddningstjänsten 

Tillsyn enligt Lag 2003:778 om skydd mot olyckor (LSO) 2018 2019 

Administrations- och inställelseavgift per tillfälle 427 kr 427 kr* 

Tillsynsavgift per timme 746 kr 746 kr* 

Ovanstående belopp är ej momspliktiga. 
*Taxorna justeras den 1:e januari årligen enligt konsumentprisindex. KPI fastställda tal (1980=100) basmånad 
oktober. 

 

Tillstånd och tillsyn enligt lag 2010:1011 om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) 2018 2019 

Förlängning av tidigare tillstånd och tillståndsansökan som ej 
kräver platsbesök 

746 kr 746 kr* 

Tillståndsansökan som kräver platsbesök och nytt tillstånd 1 591 kr 1 591 kr* 

Tillstånd som kräver tidsåtgång överstigande två timmar 746 kr/h 746 kr/h* 

Ovanstående belopp är ej momspliktiga. 
*Taxorna justeras den 1:e januari årligen enligt konsumentprisindex. KPI fastställda tal (1980=100) basmånad 
oktober. 

 

Felaktiga automatiska brandlarm 2018 2019 

Utryckning vid felaktiga automatlarm 4 397 4 397 kr* 
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*Taxorna justeras den 1:e januari årligen enligt konsumentprisindex. KPI fastställda tal (1980=100) basmånad 
oktober. 
 
 

Biblioteket   
 Beskrivning  2018  2019  

Uthyrning av videofilmer i 7 dygn  0 kr  0 kr  

Uthyrning av fackvideo 4 veckor  20 kr  20 kr  

Kopiering/utskrift (inkl 6 % moms)  2 kr/sida  2 kr/sida  

Dvd/cd-skivor (inkl 25 % moms)  10 kr  10 kr  

USB-minne (inkl 25 % moms).  70 kr  70 kr  

Nytt (förlorat) lånekort   10 kr  10 kr  

Reservation av vuxenböcker  0 kr  0 kr  

Fjärrlån  20 kr  20 kr  

Beställning av artiklar/kopior  20 kr/st  20 kr/st  

Förseningsavgift videofilmer  20 kr/vecka  20 kr/vecka  

Förseningsavgift böcker/tidskrifter/cd*  5 kr/vecka  5 kr/vecka  

Förkommen vuxenbok  200 kr eller 

återanskaffningsvärde  

200 kr eller 

återanskaffningsvärde  

Förkommen video/dvd  500 kr eller 

återanskaffningsvärde  

500 kr eller 

återanskaffningsvärde  

Förkommen tidskrift  50 kr eller 

återanskaffningsvärde  

50 kr eller 

återanskaffningsvärde  

Förkommen barnbok  100 kr eller 

återanskaffningsvärde  

150 kr eller 

återanskaffningsvärde  

Administrationskostnad vid fakturering  50 kr  50 kr  

Förseningsavgift vid fakturering*  25 kr/bok, max 100 

kr  

25 kr/bok, max 100 kr  

Fax (inkl 25 % moms)  10 kr (utlandet 20 kr)  10 kr (utlandet 20 kr)  

Biljett/entré avgift (ingen moms, 6 % 

moms eller 25 % moms beroende på 

tillställning/program)  

  

beroende på  

tillställning/program  

  

beroende på  

tillställning/program  

Straffavgift kommunanställda för ej 

avhämtade fjärrlån  

20 kr  20 kr  

*(Ingen avgift för barn- och ungdomsböcker)  

  

Stadsmuseet Näktergalen  
 Beskrivning  2018  2019  

Entré, vuxen  50 kr  50 kr  

Entré, skolungdom  20 kr  20 kr  
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Årskort, entré  100 kr  100 kr  

Studiebesök/guidning (max 40 pers)  350 kr + entréavgift * 

antal personer  

350 kr + entréavgift * 

antal personer  

  

    

Busshyra YCT923 (9 personer):  
 

Beskrivning  2018  2019  

Bilhyra intern och till föreningar  35 kr/mil  35 kr/mil  

Startavgift  50 kr  50 kr  

Kulturskolan  
 Beskrivning  2018 2019 

Elevavgift, ämneskurs, studerande*  645 kr/termin  645 kr/termin  

Elevavgift, ämneskurs vuxen, ej studerande*  1 500 kr/termin  1 500 kr/termin  

Elevavgift, gruppverksamhet**  750 kr/termin  750 kr/termin  

Lån av instrument  250 kr/termin  250 kr/termin  

Undervisning/aktiviteter för barn genomfört  

av kulturskolans personal (inom Vimmerby 

kommun)  

250 kr/timma inkl 

sociala avgifter  

250 kr/timma inkl sociala 

avgifter  

Undervisning/aktiviteter för barn genomfört  

av kulturskolans personal (utanför Vimmerby 

kommun)  

500 kr/timma inkl 

sociala avgifter  

500 kr/timma inkl sociala 

avgifter  

Fortbildning/uppdrag genomfört av 

kulturskolans personal för vuxna  

500 kr/timma inkl 

sociala avgifter  

500 kr/timma inkl sociala 

avgifter  

Biljett/entré avgift (ingen moms, 6 % moms 

eller 25 % moms beroende på 

tillställning/program)  

30-100 kr beroende på 

tillställning/program  

30-100 kr beroende på 

tillställning/program  

* Orkester- och ensembleverksamhet är avgiftsfri, det ingår i ämneskursen  

** Körverksamheten är avgiftsfri för dig som går ämneskurs sång.  

Film/media 10 veckor á 500 kr.  

 

         Fabriken Café 
Servering* 2018 2019 

Kaffe/te 15 kr 15 kr 

Smil dryck  7 kr 7 kr 

Fralla  10 kr 10 kr 

Toast 15 kr 15 kr 

Liten kaka  5 kr 5 kr 

Bulle 10 kr 10 kr 

Delicatobollar  /punchrullar 10 kr 10 kr 

Finare kaka (mjuk) 7 kr 7 kr 

Frukt 3 kr 3 kr 

Vatten/läsk 33 cl 10 kr 10 kr 

Saftkanna, ca 10 glas 20 kr 20 kr 

 

*Priser är inklusive moms. 
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Fritidsgårdsutrustning  
  
Beskrivning  2018  2019  

Podieuthyrning (vid hämtning och lämning själva)   50 kr/st och dygn  50 kr/st och dygn  

Partytältuthyrning (vid hämtning och lämning själva)  500 kr/st och  

tillfälle  

500 kr/st och tillfälle  

  

    
Lokaluthyrning (Kulturskolan, Fabriken, Apollostugan och 

biblioteksfilialer)  
  

 Lokal  Heldag  Halvdag  Enskilda  Förening  Max antal  

(mer än 6 (5-6 kr/tim  kr/tim (alltid) personer timmar) timmar) (1-4 tim)  

Aulan, Fabriken  1 500 kr  850 kr  90 kr  70 kr  170 st  

Bildsalen, Fabriken  900 kr  550 kr  70 kr  50 kr  15 st  

Konferenssal, 

Fabriken  

1 000 kr  650 kr  80 kr  60 kr  20 st  

Samlingsrummet, 

Fabriken  

1 000 kr  650 kr  80 kr  60 kr  30 st  

Aulan, Kulturskolan  1 500 kr  850 kr  90 kr  70 kr  180 st  

Tullportsteatern  1 500 kr  850 kr  90 kr  70 kr  140 st  

Apollostugan  -  -  50 kr  50 kr    

Storebro/Södra Vi 

biblioteksfilial  

800 kr/vecka  20 kr/tim  kostnadsfritt    

  
Hyran kan även bestämmas genom ett hyresavtal, vid regelbunden och/eller längre hyrestid.  

Lokalerna hyrs bara till drog- och alkoholfri verksamhet.  

Taxorna inför 2019 är oförändrade.  

  

Taxa för Ceos  
Beskrivning   2018  2019  

Träning helplan, konstgräs  300 kr/tim  300 kr/tim  

Match och cup, konstgräs  500 kr/tim  500 kr/tim  

Utomkommunala lag, konstgräs   800 kr/tim   800 kr/tim   

Hyra enbart omklädningsrum för friluftsaktivitet på Ceosområdet, 

konstgräs  

  

20 kr/tillfälle  20 kr/tillfälle  

Beskrivning   2018  2019  

Träning helplan, naturgräs   40 kr/tim  40 kr/tim  

Match, naturgräs  40 kr/tim  40 kr/tim  

Utomkommunala lag, naturgräs  140 kr/tim   140 kr/tim   

Arrangemangshyra, naturgräs  Separata 

avtal  

Separata avtal  

Hyra enbart omklädningsrum för friluftsaktivitet på Ceosområdet, 

naturgräs  

20 kr/tillfälle  20 kr/tillfälle  
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Socialnämndens taxor  

Avgifter för serveringstillstånd samt försäljningstillsyn  

 Beskrivning      

                              2018                           2019 

Nytt tillstånd  9 500 kr  9 500 kr  

Ny ägare  9 500 kr  9 500 kr  

Utvidgat/ändrat tillstånd  4 500 kr  4 500 kr  

Utökad serveringsyta  4 500 kr  4 500 kr  

Ändrad driftsform  6 400 kr  6 400 kr  

Gemensam serveringsyta  5 100 kr  5 100 kr  

Cateringtillstånd  9 500 kr  9 500 kr  

Tillfälligt tillstånd allmänheten  4 000 kr  4 000 kr  

Tillfälligt tillstånd slutna sällskap     600 kr  600 kr  

Avgift kunskapsprov  1 000 kr  1 000 kr  

Provsmakningstillstånd, stadigvarande  9 500 kr  9 500 kr  

Provsmakningstillstånd, tillfälligt  4 000 kr  4 000 kr  

Tillsynsavgift, tobak  800 kr  800 kr  

Tillsynsavgift, folköl  800 kr  800 kr  

Tillsynsavgift, läkemedel  800 kr  800 kr  

Tillsynsavgift, alkohol  900 kr  900 kr  

Påminnelseavgift från påminnelse 2 för 

missade inlämningsuppgifter gällande 

restaurangrapport   

         1 000 kr 

  

   

Tillsynsavgifter för permanenta serveringstillstånd  
    

 2018  2019  

Omsättning (kr)      

0 -50 000  1 000 kr  1 000 kr  

50 001-100 000  1 500 kr  1 500 kr  

100 001- 250 000  2 000 kr  2 000 kr  

250 001-500 000  4 000 kr  4 000 kr  

500 001-750 000  5 500 kr  5 500 kr  

750 001-1 000 000  6 500 kr  6 500 kr  

1 000 001- 1 500 000  9 000 kr  9 000 kr  

1 500 001- 2 000 000  11 000 kr  11 000 kr  

2 000 001-2 500 000  13 000 kr  13 000 kr  

2 500 001-3 000 000  14 000 kr  14 000 kr  

3 000 001- 3 500 000  15 000 kr  15 000 kr  

2 000 000- 2 500 000  13 000 kr  13 000 kr  

2 500 001- 3 000 000  14 000 kr  14 000 kr  

3 000 001-3 500 000  15 000 kr  15 000 kr  

3 500 001-4 000 000  16 000 kr  16 000 kr  

4 000 001-4 500 000  17 000 kr  17 000 kr  

Och så vidare i 500 000 kr steg  1 000 kr i påslag 

för varje 500 000 kr 

1 000 kr i påslag 

för varje 500 000 kr 
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Avgifter som ingår i maxtaxan  

 Beskrivning  2018  2019  

Hemtjänst per timme  367 kr  375 kr  

Tvättservice per tillfälle  183 kr  187 kr  

Trygghetslarm per månad  210 kr  250 kr  

Korttidsplats, omvårdnad (kost tillkommer) 

per dygn  

69 kr  71 kr  

Ledsagning per tillfälle  367 kr  375 kr  

Inskriven i hemsjukvård per månad  367 kr  375 kr  

Inskriven i hemrehabilitering per månad  367 kr  375 kr  

Hembesök/besök av sjuksköterska per besök  183 kr  187 kr  

Hembesök/besök av arbets-, fysioterapeuter 

per besök  

183 kr  187 kr  

Tekniska hjälpmedel, bedömning, hantering  

mm per tillfälle  

183 kr  187 kr  

  
Högkostnadsskydd och förbehållsbelopp inom äldreomsorgen  
För avgifter inom äldreomsorgen tillämpas maxtaxa. Den enskildes avgiftsutrymme begränsas av 

förbehållsbeloppet som även det förändras med utvecklingen av prisbasbeloppet. Maxtaxans 

förbehållsbelopp och högkostnadsskydd ändras årligen efter fastställt prisbasbelopp och meddelas 

kommunen av socialstyrelsen.  

Avgifter som inte ingår i maxtaxan  
 

 Beskrivning  2018  2019  

Hyra av elrullstol per kvartal  283 kr  289 kr 

Hyra av tyngdtäcke per år, (personer över 18 

år)  

615 kr  629 kr 

Hämtning av hjälpmedel per tillfälle  367 kr  375 kr 

Utfärdande av intyg  367 kr  375 kr 

 

Hyra vård- och omsorgsboende  
 

 Taxa per timme,  dagligverksamhet (LSS)  2018  2019  

Uppdrag åt kommunen, andra företag eller 

enskilda Exklusive transporter, material 

och moms  

  

283 kr  289 kr  

Flyttstädning per timme (vård- och  

omsorgsboende)  

472 kr  483 kr 

Dagverksamhet Grangården (endast kost)  Enligt kosttaxa Enligt kosttaxa 

Kost vård och omsorgsboende  Enligt kosttaxa  Enligt kosttaxa 

Dagverksamhet socialpsykiatrin (endast 

kost)  

Enligt kosttaxa  Enligt kosttaxa 

 Hyran följer Vimarhem AB hyresökning som sker årligen i april. 
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Avgifter i samband med korttidsvistelse eller korttidstillsyn samt 

avgifter i samband med boende i familjehem eller boende i bostad med 

särskild service, enligt LSS  
  

 Upp till 12 år  2018  2019  

Frukost     12 kr  12 kr  

Lunch  28 kr  28 kr  

Kvällsmat  17 kr  17 kr  

Fika/mellanmål  6 kr  6 kr  

Per dygn  57 kr  60 kr 

  

 13 – 18 år  2018  2019  

Frukost  17 kr  17 kr  

Lunch  45 kr  45 kr  

Kvällsmat  23 kr  23 kr  

Fika/mellanmål  6 kr  6 kr  

Per dygn  85 kr  85 kr  

  

 19 år och äldre  2018  2019  

Frukost  24 kr  24 kr  

Lunch  56 kr  56 kr  

Kvällsmat  35 kr  35 kr  

Fika/mellanmål  12 kr  12 kr  

Per dygn  115 kr  115 kr  

  

Sjudagarsboende kostnad per månad  

   2018  2019  

Upp till 12 år  1 700 kr  1 750 kr  

13 – 18 år  2 400 kr  2 550 kr  

19 år och äldre  Enligt kosttaxa  Enligt kosttaxa  

  

  

   

Barn och utbildningsnämnden  
    

Kategori I: Ideella, politiska, och religiösa sammanslutningar,  

 allmän fritidsverksamhet från Vimmerby kommun    

Kat II: Ungdomsverksamhet 7 till 20 år i Vimmerbyföreningar  

  

Kategori III: Kommersiell verksamhet, bingo, dans, privata  

 sammankomster samt  ideella föreningar från andra kommuner    

 Kat 1  Kat 2  Kat 3   

Stor gymnastiksal  Idrottshallen, AL-hallen,  

Stångåhallen, Södra Vi hallen  

110  100  155  kr/tim  

Liten gymnastiksal  Storebro, Pelarne, Rumskulla, , 

Djursdala, Brännebro, Lilla gy AL  

60  55  85  kr/tim  
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Gymnastiksal Tuna, 

Frödinge  

   80  65  125  kr/tim  

D-hallen Idrottshallen  per tre bordtennisbord  40  35  40  kr/tim  

E-hallen Idrottshallen     75  70  75  kr/tim  

Del av stor gymnastiksal   badminton ex  40  35  50  kr/tim  

Del av Liten gymnastiksal   badminton ex  40  35  50  kr/tim  

Del av Gymnastiksal Tuna,  

Frödinge, per 

badmintonbana  

   40  35  50  kr/tim  

Omklädningsrum inkl dusch   per omkl.rum  55  55  55  kr/gång  

Bastu inkl omklädningsrum 

o dusch  

   55  55  55  kr/gång  

Klassrum även fys,biologi, 

kemi   

Godkänd ledare för fy,bi,ke  60  60  85  kr/gång  

Slöjd o Bildsal o Datasal  Godkänd ledare +moms   320  320  -  kr/gång  

Hemkunskap inkl kök  Godkänd ledare +moms   320  320  -  kr/gång  

Cafeterior inkl pentry     300  300  390  kr/gång  

Förskolor inkl pentry  Om kök godkänd personal +   300  300  390  kr/gång  

Matsal liten exkl kök  Storebro, Pelarne, Rumskulla, ,  

Södra vi, Djursdala, Brännebro, Tuna, 

Frödinge  

60  60  85  kr/gång  

Matsal liten inkl kök  Storebro, Pelarne, Rumskulla, ,  

Södra vi, Djursdala, Brännebro, 

Tuna, Frödinge Godkänd 

kökspersonal om kök ska användas  

300  300  390  kr/gång  

Bespisningslokal inkl kök  

MÅN-TORSD  

AL Vimar, Stångådalen mån - tors 17  

- 24 kr/3tim+100 kr /extratim 

550/städtim deb, Godkänd 

kökspersonal om kök används  

625  625  750  kr/3tim  

    
Bespisningslokal inkl kök   

FRE -SÖN  

AL,Vimar, Stångådalen fre- sön 17 - 

24,  lör - sön 10-17 , kr/3tim+100 kr 

per extratim,  550/städtimma deb, 

Godkänd kökspersonal om kök 

används, två ggr deb lör o sön  

750  750  875  kr/3tim  

Matsalen i Vimmerby 

gymnasium exkl kök  

   300  300  425  kr/gång  

Taxorna i tabellen ovan är oförändrade inför 2019   

Avgiftsnivåer för maxtaxa  

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. 

Den högsta inkomsten som kommunen kan få ersättning för är 46 080 (2018) kr per månad. Vid förändring 

av index, som beslutas av Skolverket för beräkning av avgiftstaket för maxtaxan, justeras avgiften, KF § 304 

2015-12-14.  
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Avgifter i förskola  

   Avgiftstak  Dock högst  

Barn 1  3 %  1 382 kr   

Barn 2  2 %  922 kr   

Barn 3  1 %  461kr   

Avgifter i fritidshem  

   Avgiftstak  Dock högst  

Barn 1  2 %  922 kr   

Barn 2  1 %  461 kr   

Barn 3  1 %  461 kr   

  

    

Miljö och byggnadsnämnden  

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken  
Beskrivning  2018  2019  

Timtaxa  750 kr per timme  750 kr per timme  

  

Miljö- och byggnadsnämnden får inför varje avgiftsår räkna upp taxan med förändringar i 

konsumentprisindex (totalindex) fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning 

är september månad 2013.  

  

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen  
Beskrivning  2018  2019  

Ordinarie livsmedelskontroll  1 037 kr per timme  1 037 kr per timme  

Extra offentlig kontroll  964 kr per timme  964 kr per timme  

  

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera i denna taxa fastställd 

timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i 

konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 

indexuppräkning är oktober månad 2015.  

Taxa för kart- och mätverksamhet  
Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet inom kart- och mätområdet. Avgiften 

tas ut med stöd av plan- och bygglagen, 12 kap 8 § och är avsedd att täcka kommunens kostnad för 

den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. I nedan angivna fasta avgifter är administration och 

restid medräknat.  

Utstakning byggnad  

 Beskrivning  2018  2019  

Grovutstakning, 4 hörn ,3 timmar x 850 kr/h.  2 640 kr  2 640 kr  

Extra hörn  200 kr/st  200 kr/st  

Finutstakning, 4 linjer  

6 timmar x 850 kr/h.  

5 280 kr  5 280 kr  

Extra linjer  250 kr/st  250 kr/st  
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Gränsutvisning  
Beskrivning  2018  2019 

Hjälp att hitta gränsmarkeringar  debiteras 

för nedlagd tid. Restidsersättning 

debiteras med 425 kr (30 min).  

880 kr/h  880 kr/h  

Nybyggnadskarta  

Beskrivning  2018  2019  

Tomtyta upp till 2000 m²  
5,5 timmar x 850 kr/h.  
För tomtyta större än 2000 m² utgår kostnad 

för nedlagd tid, dock lägst 4675 kr.  

4 840 kr/h  4 840 kr/h  

Kartutdrag  
Beskrivning  2018  2019  

Utdrag ur primärkarta,  ej 

fältkontrollerad (analog/digital).  

280kr/ha (lägst 

280kr)  

280 kr/ha   

(lägst 280 kr)  

Övrigt 
Beskrivning  2018  2019  

Timdebitering  880 kr/h  880 kr  

Moms på 25 % tillkommer i alla uppdrag som inte utgör myndighetsutövning.  

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna 

fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 

förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 

Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2015.   

Taxa för bygglov  
Taxan består av flera faktorer som multipliceras med varandra. Ibland tillkommer planavgift och avgift för 

kartutdrag. Vid nybyggnad tillkommer även en avgift för anslutning av vatten och avlopp enligt taxa.  

 Beskrivning  Faktor  

Justeringsfaktor  0,8  

   



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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 hösta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas 

på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 

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 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 
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2018-10-23 
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§ 270 Dnr 2018/000241 041 

Låneram och borgen 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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 hösta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas 

på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 
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Borgensavgiftsnivån inom kommunkoncernen fastställs till 0,4 procent av 

nyttjad borgenram för 2019.  

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef, och Mamica Timotijevic, 

ekonomiavdelningen, medverkar och redogör de förändringar som gjorts 

inom låneram och borgen.  

Förslag till 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 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 

Ledningsgruppen 

Samtliga nämnder och bolag 

Ekonomiavdelningen 

__________________ 

 



 
 

Ekonomiavdelningen 

Mamica Timotijevic 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-10-18  
Referens 

2018/000241 

 
Id 63095 

 

 
 Kommunfullmäktige 

 

 

 
 

 

Låneram och borgensavgift 

Förslag till 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 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.  

   

Beslutet ska skickas till 

Ledningsgruppen 

Samtliga nämnder och bolag 

Ekonomiavdelningen 

 

                   Mattias Karlsson                                       Mamica Timotijevic 

                   Ekonomichef                                             Ekonom 
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§ 279 Dnr 2017/000257 08 

Organisationsberedningen - Ny politisk organisation 
för mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

Att under kommunfullmäktige inrätta en demokratiberedning med 7 

ledamöter med 7 ersättare. Beredningens presidie skall utgöras av 

Kommunfullmäktiges presidie. 

Att socialnämnden ska bestå av 9 ledamöter med 9 ersättare. 

Att barn- och Utbildningsnämnden ska bestå av 9 ledamöter med 9 ersättare. 

Att det ska råda personunion mellan valnämnden och demokratiberedningen 

Att kommunfullmäktiges gruppledamöten ska utgå.  

Att finansieringen för 2019 ska tas från oförutsedda medel 

Att finansieringen ska tas i beaktande för budgetarbetet inför 2020 

Att det ska vara en renodlad demokratiberedning, och inte en 

revisionsberedning.  

 

Sammanfattning 

Vid överläggningar inom den tillträdande alliansmajoriteten har det 

överenskommits att föreslå inrättande av en demokratiberedning med 7 

ledamöter och 7 ersättare.  

 

Vidare föreslås att med ändring i tidigare beslut KF 2018-06-18 § 111 att 

Socialnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden ska bestå av 9 ledamöter 

med 9 ersättare. 

 

Tillägg till tjänsteskrivelsen, och förslag till beslut, är:  

Att det ska råda personunion mellan valnämnden och demokratiberedningen 

Att kommunfullmäktiges gruppledamöten ska utgå.  

Att finansieringen för 2019 ska tas från oförutsedda medel 

Att finansieringen ska tas i beaktande för budgetarbetet inför 2020 

 

Vidare tillägg, och förslag till beslut, är: 
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Det ska vara en renodlad demokratiberedning, och inte en 

revisionsberedning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att  

 

Att under kommunfullmäktige inrätta en demokratiberedning med 7 

ledamöter med 7 ersättare. Beredningens presidie skall utgöras av 

Kommunfullmäktiges presidie. 

Att socialnämnden ska bestå av 9 ledamöter med 9 ersättare. 

Att barn- och Utbildningsnämnden ska bestå av 9 ledamöter med 9 ersättare. 

.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 111 

ny pol org Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

HR avdelningen  

Kommunfullmäktige 

Administrativa avdelningen      

 

___________________ 

 



 

 
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  

 
Kommunstyrelsen 

Tomas Peterson 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(1) 

Datum 

2018-06-12  
Referens 

VIMKS 2018/000??? 

 
Id 

??? 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunstyrelsen 

 

Politisk organisation mandatperioden 2019-2022. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

 

Att under kommunfullmäktige inrätta en demokratiberedning med 7 

ledamöter med 7 ersättare. Beredningens presidie skall utgöras av 

Kommunfullmäktiges presidie. 

Att Socialnämnden ska bestå av 9 ledamöter med 9 ersättare. 

Att Barn- och Utbildningsnämnden ska bestå av 9 ledamöter med 9 

ersättare. 

 

Sammanfattning 

Vid överläggningar inom den tillträdande alliansmajoriteten har det 

överenskommits att föreslå inrättande en revisions- och demokratiberedning med 

7 ledamöter och 7 ersättare.  

 

Vidare föreslås att med ändring i tidigare beslut KF 2018-06-18 § 111 att 

Socialnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden ska bestå av 9 ledamöter med 

9 ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 111 

 

Beslutet ska skickas till 

HR avdelningen 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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§ 138 Dnr 2017/000257 08 

Sammanträdeskalender för kommunstyrelsen 2019 - ny 
politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att 

 

godkänna sammanträdeskalender för 2019 avseende kommunstyrelsens och 

utskottens sammanträdestillfällen.  

 

anta enligt tjänsteskrivelsen föreslagen ansvarsfördelningen för utskotten.  

 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdeskalender har tagits fram. Kommunstyrelsen får 

2019 två nya utskott i form av samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och 

fritidsutskottet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2018 att anta en ny politisk 

organisation för Vimmerby kommun med start den första januari 2019. 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att arbeta med genomförande av 

förslaget. För kommunstyrelsen innebär det att nuvarande arbetsutskott 

kompletteras med ett samhällsbyggnadsutskott och ett kultur- och 

fritidsutskott samt att antal ledamöter ökar från nio till elva. Samtliga utskott 

består av tre ledamöter och tre ersättare. Sammanträdesplaneringen är en del 

i genomförandet. 

 

Administrativa avdelningen tar varje år fram en sammanträdeskalender för 

kommunstyrelsen för nästkommande år. Kommunstyrelsens kalender blir 

sedan styrande för hur övriga nämnder, organ och råd planerar sina kalendrar 

och årshjul. 

 

Med anledning av den nya organisationen presenteras i år en mer grundlig 

redogörelse även för övriga möten, men som inte föranleder något beslut. 
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Sammanträdesplaneringen för 2019 bygger i stora delar på nuvarande 

struktur och ärendeprocess. Förutom de faktiska sammanträdena finns det 

flera veckomöten och avstämningar för säkerställning av en god, säker och 

smidig ärendehantering. För att säkra en god samordning mellan utskotten 

och kommunstyrelsen arbete föreslås samtliga presidium inom 

kommunstyrelsen börja med gemensam genomgång och av utskottens 

planering och ärenden.  

 

Organ  Mötestillfälle Tid 

Kommunfullmäktige 1/månad.   kl. 17:30 

Uppehåll juli-augusti  Måndagar  

 

Kommunstyrelsen 1/månad  Tisdagar kl. 9-17 

(undantaget oktober).  Uppehåll juli-augusti 

 

Arbetsutskottet 1/månad.   Tisdagar kl. 9-17 

Uppehåll juli  

 

Samhällsbyggnadsutskottet1/månad.   Måndagar kl. 13-17 

Uppehåll juli-augusti 

 

Kultur- och fritidsutskottet 1/månad.   Måndagar kl. 13-17 

Uppehåll juni-augusti  

 

Presidieberedning  1/månad 

samhällsbyggnadsutskott Uppehåll juli-augusti Måndagar kl. 13-14 

 

Presidieberedning  1/månad.  Måndagar kl. 13-14 

kultur- och fritidsutskott Uppehåll juni-augusti  

 

Presidieberedning  Varje vecka.  Måndagar kl. 10:30-12:00 

styrelsen och KSAU  Uppehåll juli 

 

Tjänstemannaberedning Varje vecka.   Måndagar kl. 09:30-10:30 

Uppehåll juli  

 

Samhällsbyggnadsmöte Varje vecka  Måndagar kl. 08:15-09:15 

Uppehåll juli  

 

Genomgång fullmäktiges  1/månad  Måndagar kl. 11:30-12:00 

kallelse  Uppehåll juni-augusti 
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Organ  Mötestillfälle Tid 

Genomgång styrelsen och 1/månad  Måndagar kl. 11:00-12:00 

utskottens presidium  Uppehåll juni-augusti 

 

Ledningsgrupp  2/månad  Tisdagar kl. 08:00-09:30 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Ledningsgrupp kommun 1/månad.   Tisdagar kl. 09:00-12:00 

 

Ledningsgrupp  1/månad  Tisdagar kl. 09:00-12:00 

kommunkoncern .   

 

Ej inplanerade möten och aktiviteter men som är i beaktande  

• Kommunstyrelsens resa i maj månad. Hanteras av Näringslivsenheten 

• CESAM och FÖSAM. Hanteras av HR-avdelningen 

• Gruppledarmöten. Hanteras av fullmäktiges presidium 

• Fullmäktiges presidieberedning. Hanteras av fullmäktiges presidium 

• Plandialog. Hanteras av Miljö- och bygg 

• Övriga nämndsammanträden. Hanteras av resp. nämnd 

• Utvecklingsråd. Hanteras av kommunchef 

 

I år sammanträder arbetsutskottet totalt 10 timmar i månaden fördelat på två 

sammanträdestillfällen. Budgetberedningen sker utanför ordinarie 

sammanträdestid. Förslaget innebär total sammanträdestid för utskotten om 

15 timmar per månad fördelat på tre sammanträdestillfällen. Förslaget är 

baserat på en uppskattad ansvarsfördelning mellan utskotten, baserad på 

organisationsberedningens förslag. Fördelningen är övergripande och det 

kommer initialt finnas en gränsdragningsproblematik mellan utskotten. 

 

Arbetsutskott  Samhällsbyggnadsutskott Kultur- och fritidsutskott 

 

Budgetberedning  Mark- och exploatering Föreningsliv och fritidsfrågor 

Personalfrågor Detaljplaner   Kulturfrågor 

Kompetensförsörjning Räddningstjänst  Folkhälsa 

Näringslivsfrågor Lokalförsörjning Mötesplatser 

SLUS  Kost- och lokalvård Fabriken 

Kontaktcenter Trafik och infrastruktur Kulturskolan 

Digitalisering Skolskjuts  Bibliotek 

Samverkansfrågor Kollektivtrafik Museet Näktergalen 

Kommunikation/webb Parker och grönområden 
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Sammanträdeskalendern har stämts av med avdelningscheferna inom 

kommunstyrelseförvaltningen och särskilt med ekonomiavdelningen med 

anledning av budgetprocessen och övriga ekonomiska redovisningar. 

 

Föreslagen kalender sker inom uppdraget att verkställa kommunfullmäktiges 

beslut om ny politisk organisation. Den nya politiska organisationen innebär 

fler sammanträden och presidieberedningar, vilket innebär en kostnads-

ökning av arvoden. Arbetsutskottet har tillsammans med HR-avdelningen i 

uppdrag att ta fram förslag på arvodesbestämmelser för kommande år.  

 

Den nya organisationen innebär en ökad arbetsbelastning för tjänstemanna-

organisationen med fler sammanträden att organisera och bemanna, men 

förväntas kunna verkställas inom befintlig ram. Omprioritering av befintliga 

arbetsuppgifter kan komma att ske. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger arbetsutskottets förslag. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna sammanträdes-

kalender för 2019 avseende kommunstyrelsens och utskottens samman-

trädestillfällen.  

 

anta enligt tjänsteskrivelsen föreslagen ansvarsfördelningen för utskotten.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Axel Stenbeck, administrativa avdelningen, id 60727 

Sammanträdeskalender för kommunstyrelsen 2019 

Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, KSAU § 138 

 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 

Ledningsgruppen 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 

 



 
Administrativa avdelningen 
Axel Stenbeck 

Kalender 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-04-23 
Referens 

VIMKS 2017/000257/008  

 
Id 

60803 

 

Guld: Kommunfullmäktige Grön: Kommunstyrelsen Blå: Arbetsutskottet 

Röd: Samhällsbyggnadsutskottet Rosa: Kultur- och fritidsutskottet 
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Administrativa avdelningen 

Axel Stenbeck 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(3) 

Datum 

2018-04-16  
Referens 

VIMKS 2017/000257/008  

 
Id 

60727  

 

 

  
Kommunstyrelsen 

Sammanträdeskalender Kommunstyrelsen 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att godkänna sammanträdeskalender för 2019 avseende kommunstyrelsens och 

utskottens sammanträdestillfällen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till sammanträdeskalender har tagits fram. Kommunstyrelsen får 2019 två 

nya utskott i form av samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och fritidsutskottet.  

Ärendet 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2018 att anta en ny politisk organisation 

för Vimmerby kommun med start den första januari 2019. Kommunstyrelsen har 

fått i uppdrag att arbeta med genomförande av förslaget. För kommunstyrelsen 

innebär det att nuvarande arbetsutskott kompletteras med ett 

samhällsbyggnadsutskott och ett kultur- och fritidsutskott samt att antal ledamöter 

ökar från nio till elva. Samtliga utskott består av tre ledamöter och tre ersättare. 

Sammanträdesplaneringen är en del i genomförandet. 

Administrativa avdelningen tar varje år ta fram en sammanträdeskalender för 

kommunstyrelsen för nästkommande år. Kommunstyrelsens kalender blir sedan 

styrande för hur övriga nämnder, organ och råd planerar sina kalendrar och 

årshjul. 

Med anledning av den nya organisationen presenteras i år en mer grundlig 

redogörelse även för övriga möten, men som inte föranleder något beslut. 

Förslaget 

Sammanträdesplaneringen för 2019 bygger i stora delar på nuvarande struktur och 

ärendeprocess. Förutom de faktiska sammanträdena finns det flera veckomöten 

och avstämningar för säkerställning av en god, säker och smidig ärendehantering.  

För att säkra en god samordning mellan utskotten och kommunstyrelsen arbete 

föreslås samtliga presidium inom kommunstyrelsen börja med gemensam 

genomgång och av utskottens planering och ärenden.  

 

 

 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Administrativa avdelningen 
Axel Stenbeck 
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Sida 
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Datum 

2018-04-16  
Referens 

VIMKS 2018/000223006  
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Ej inplanerade möten och aktiviteter men som är i beaktande  

 Kommunstyrelsens resa i maj månad. Hanteras av Näringslivsenheten 

 CESAM och FÖSAM. Hanteras av HR-avdelningen 

 Gruppledarmöten. Hanteras av fullmäktiges presidium 

 Fullmäktiges presidieberedning. Hanteras av fullmäktiges presidium 

 Plandialog. Hanteras av Miljö- och bygg 

 Övriga nämndsammanträden. Hanteras av resp. nämnd 

 Utvecklingsråd. Hanteras av kommunchef 

 

Bedömning 

I år sammanträder arbetsutskottet totalt 10 timmar i månaden fördelat på två 

sammanträdestillfällen. Budgetberedningen sker utanför ordinarie 

sammanträdestid. 

Förslaget innebär total sammanträdestid för utskotten om 15 timmar per månad 

fördelat på tre sammanträdestillfällen.  

Förslaget är baserat på en uppskattad ansvarsfördelning mellan utskotten, baserad 

på organisationsberedningens förslag. Fördelningen är övergripande och det 

kommer initialt finnas en gränsdragningsproblematik mellan utskotten. 

 

Organ Mötestillfälle Tid 

Kommunfullmäktige 1/månad. Uppehåll juli-augusti Måndagar från kl. 17:30 

Kommunstyrelsen 1/månad (undantaget oktober). 

Uppehåll juli-augusti 

Tisdagar kl. 9-17 

Arbetsutskottet 1/månad. Uppehåll juli Tisdagar kl. 9-17 

Samhällsbyggnadsutskottet 1/månad. Uppehåll juli-augusti Måndagar kl. 13-17 

Kultur- och fritidsutskottet 1/månad. Uppehåll juni-augusti Måndagar kl. 13-17 

Presidieberedning samhällsbyggnadsutskott 1/månad. Uppehåll juli-augusti Måndagar kl. 13-14 

Presidieberedning kultur- och fritidsutskott 1/månad. Uppehåll juni-augusti Måndagar kl. 13-14 

Presidieberedning styrelsen och arbetsutskottet Varje vecka. Uppehåll juli Måndagar kl. 10:30-12:00 

Tjänstemannaberedning Varje vecka. Uppehåll juli Måndagar kl. 09:30-10:30 

Samhällsbyggnadsmöte Varje vecka. Uppehåll juli Måndagar kl. 08:15-09:15 

Genomgång fullmäktiges kallelse 1/månad. Uppehåll juni-augusti Måndagar kl. 11:30-12:00 

Genomgång styrelsen och utskottens presidium  1/månad. Uppehåll juni-augusti Måndagar kl. 11:00-12:00 

Ledningsgrupp kommunstyrelseförvaltningen 2/månad.  Tisdagar kl. 08:00-09:30 

Ledningsgrupp kommun  1/månad.  Tisdagar kl. 09:00-12:00 

Ledningsgrupp kommunkoncern 1/månad.  Tisdagar kl. 09:00-12:00 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Administrativa avdelningen 
Axel Stenbeck 
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Sida 
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Arbetsutskottet Samhällsbyggnadsutskottet Kultur- och fritidsutskottet 

Budgetberedning Mark- och exploatering Föreningsliv och fritidsfrågor 

Personalfrågor Detaljplaner  Kulturfrågor 

Kompetensförsörjning Räddningstjänst  Folkhälsa 

Näringslivsfrågor Lokalförsörjning Mötesplatser 

SLUS Kost- och lokalvård Fabriken 

Kontaktcenter Trafik och infrastruktur Kulturskolan 

Digitalisering Skolskjuts och kollektivtrafik Bibliotek 

Samverkansfrågor Parker och grönområden Museet Näktergalen 

Kommunikation/webb   

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Sammanträdeskalendern har stämts av med avdelningscheferna inom 

kommunstyrelseförvaltningen och särskilt med ekonomiavdelningen med 

anledning av budgetprocessen och övriga ekonomiska redovisningar. 

Finansiering 

Föreslagen kalender sker inom uppdraget att verkställa kommunfullmäktiges 

beslut om ny politisk organisation. 

Den nya politiska organisationen innebär fler sammanträden och 

presidieberedningar, vilket innebär en kostnadsökning av arvoden. 

Arbetsutskottet har tillsammans med HR-avdelningen i uppdrag att ta fram 

förslag på arvodesbestämmelser för kommande år.  

Den nya organisationen innebär en ökad arbetsbelastning för 

tjänstemannaorganisationen med fler sammanträden att organisera och bemanna, 

men förväntas kunna verkställas inom befintlig ram. Omprioritering av befintliga 

arbetsuppgifter kan komma att ske. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdeskalender 2019  

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder och bolag 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Axel Stenbeck 

Kommunsekreterare  
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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. 
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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 

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 
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Tjänsteskrivelse Avtal, Id 62911 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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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 
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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. 

 

 

 

Omställningsbidrag 
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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.  

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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VIMKS 2018/000382/999  

 
Id 

62911  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunstyrelsen 

 

Bildande Region Kalmar Län 

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. 

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 
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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. 

Beslutsunderlag 

Avtal om finansiering  

Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Felix Grönqvist 

Handläggare  
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Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 
2019 

Bakgrund 

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 primärkom-
munala frågor åt kommunerna. En utredning är gjord som talar om vilka de-
lar 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. Beräk-
ningen summeras till ett kvarstående behov av finansiering på knappt 31 
Mkr. Efter att hela medlemsavgiften (ca 10 Mkr) för Landstinget i Kalmar 
län avräknats återstår ett behov av finansiering på knappt 21 Mkr. 

 
Fortsatt bidrag 

Den fortsatta finansieringen från kommunerna sker via årliga bidrag som ba-
serar 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 kommun-
förbundet 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 upp-
räkningen av medlemsavgiften i Regionförbundet räknats upp. Uppräk-
ningen baserar sig därmed på utvecklingen av respektive kommuns skattein-
täkt och statsbidrag enligt gällande bidrags- och utjämningssystem. 

 
Omställningsbidrag 

Efter övertagande av Regionförbundets verksamhet kvarstår därmed ett rat-
ionaliseringsbehov 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 om-
ställningsbidraget delges Region Kalmar län som ett engångsbelopp uppgå-
ende till samma belopp som regleras till respektive kommun vid avveckl-
ingen av Regionförbundet i Kalmar län. Det egna kapitalet uppgick vid ut-
gången 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 omställ-
ningsperiod om 2-3 år för Region Kalmar län att anpassa verksamheten.  

 

Avtalstid 

Denna överenskommelse gäller mellan 2019-01-01—2024-12-31 och par-
terna har en gemensam ambition att överenskommelsen därefter förlängs 
med samma avtalslängd. 
 
 
 
  



 

 
 
 
Underskrifter av landstingsdirektör och kommundirektörer efter beslut i re-
spektive instans. 
 
 
______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018  
Landstinget i Kalmar län Högsby kommun 
 
 
______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018  
Torsås kommun Mörbylånga kommun 
 
 
______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018  
Hultsfred kommun Mönsterås kommun 
 
 
______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018  
Emmaboda kommun Kalmar kommun 
 
 
______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018  
Nybro kommun Oskarshamns kommun 
 
 
______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018  
Västerviks kommun Vimmerby kommun 
 
 
______________den___ /___ 2018    
Borgholms kommun 
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§ 276 Dnr 2018/000451 001 

Avslut av Regionförbundet i Kalmar län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas och därmed träda i 

likvidation den 1 januari 2019,  

 

att anta ändringarna i förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län 

och att dessa ska börja gälla från och med 1 januari 2019,  

 

att godkänna ändringarna i reglementet för Regionförbundet i Kalmar län 

och att ändringarna börjar gälla från och med 1 januari 2019 

 

att utse Helen Nilsson (S) som ledamot samt Tomas Peterson (M) som 

ersättare i styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län, som ska hantera 

årsredovisning för 2018 samt likvidationen Regionförbundet i Kalmar län.  

 

Sammanfattning 

För att hantera avslutet av Regionförbundet i Kalmar Län behöver det finnas 

en styrelse även under en del av 2019. Deras uppdrag är att hantera 

årsredovisningen 2018 samt själva likvideringen av förbundet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas och därmed träda i 

likvidation den 1 januari 2019,  

 

att anta ändringarna i förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län 

och att dessa ska börja gälla från och med 1 januari 2019,  

 

att godkänna ändringarna i reglementet för Regionförbundet i Kalmar län 

och att ändringarna börjar gälla från och med 1 januari 2019 samt  

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

att utse en ledamot samt en ersättare till i styrelsen för Regionförbundet i 

Kalmar län, som ska hantera årsredovisning för 2018 samt likvidationen 

Regionförbundet i Kalmar län.  

Beslutsunderlag 

Avslut av Regionförbundet Kalmar Län 

Reglemente-styrelse likvidation förslag  

Förbundsordning RF likvidation förslag 

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut 

Beslutet skickas till 

Regionförbundet Kalmar Län 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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Administrativa avdelningen 
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Referens 
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Id 
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 Kommunstyrelsen 
 
 

 

Avslut av Regionförbundet i Kalmar län 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 
att Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas och därmed träda i likvidation den 1 

januari 2019,  

 
att anta ändringarna i förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län och att 

dessa ska börja gälla från och med 1 januari 2019,  

 
att godkänna ändringarna i reglementet för Regionförbundet i Kalmar län och att 

ändringarna börjar gälla från och med 1 januari 2019 samt  

 
att utse en ledamot samt en ersättare till i styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län, 

som ska hantera årsredovisning för 2018 samt likvidationen Regionförbundet i 

Kalmar län. 

Sammanfattning av ärendet 

För att hantera avslutet av Regionförbundet i Kalmar Län behöver det finnas en 

styrelse även under en del av 2019. Deras uppdrag är att hantera årsredovisningen 

2018 samt själva likvideringen av förbundet.  

 

Beslutsunderlag 

Avslut av Regionförbundet Kalmar Län 

Reglemente-styrelse likvidation förslag  

Förbundsordning RF likvidation förslag 

 

Beslutet ska skickas till 

Regionförbundet Kalmar Län 

Felix Grönqvist 

Handläggare  
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Reglemente för Regionförbundets styrelse 

(Fastställt av styrelsen § 2018/105, därefter godkänt av samtliga huvudmän) 

 

Allmänna bestämmelser 

§ 1 

Styrelsen är regionförbundets beslutande och verkställande organ. Styrelsen är i 

kommunallagens mening en direktion. Den har ansvar för Regionförbundets 

verksamhet och utveckling. 

§ 2 

För styrelsen gäller vad som stadgas i Lag om samverkansorgan i länen (2002:34), 

övriga lagar och författningar, regeringens föreskrifter, förbundsordningen för 

Regionförbundet i Kalmar län samt detta reglemente. 

Styrelsen skall särskilt verka för att den regionala verksamheten får en stark 

demokratisk förankring och att regionens resurser utnyttjas effektivt. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§ 3  

Styrelsen skall till fullmäktige i kommuner och landsting minst en gång per år 

rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 

under budgetåret.  

Styrelsens sammanträden 

§ 4 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall 

vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

Kallelsen skall normalt minst en vecka före sammanträdesdagen utsändas till varje 

ledamot och ersättare. Med kallelsen skall följa ärendeförteckning, erforderliga 

handlingar eller föredragningspromemorior, om möjligt med förslag till beslut. 

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som hör till ett ärende på 

föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 

Kallelsen kan sändas som e-post eller som vanligt brev. 
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§ 5 

Om både ordföranden och vice ordförandena är förhindrade att närvara vid 

sammanträde väljer styrelsen bland de närvarande ledamöterna och tjänstgörande 

ersättarna en att för tillfället föra ordet. 

Den till levnadsåldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den 

tillfälliga ordföranden har utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 

för ordföranden. 

Anmälan av förhinder 

§ 6 

En ledamot eller ersättare, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del 

av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till styrelsens kansli. 

Ersättarnas tjänstgöring 

§ 7 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 

delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 

fullmäktige (i kommun eller landsting) mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 

turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en 

ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en 

ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§ 8 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får åter tjänstgöra, sedan handläggningen av ärendet slutförts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 

av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 

styrkebalansen mellan partierna. 
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Yttranderätt vid sammanträde 

§ 9 

Ersättare som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att delta i överläggningarna och 

få sin mening antecknad till protokollet. 

Delgivning 

§ 10 

Delgivning med förbundsstyrelsen sker förutom med ordföranden även med 

regiondirektören eller annan som styrelsen bestämmer. 

Ärendeberedning 

§ 11 

Ordföranden tillser att de ärenden som skall behandlas vid styrelsens samman-

träden blir vederbörligt beredda och föredragna. 

Styrelsens ärenden skall beredas av ordförande och vice ordförande. Undantag 

från denna beredning får ske om särskilda skäl talar för detta.  

Protokoll, justering och reservation 

§ 12 

Protokollet skall för varje ärende innehålla en kortfattad redogörelse för ärendets 

beskaffenhet. 

§ 13 

Styrelsen utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande ersättare att 

jämte ordföranden justera styrelsens protokoll. 

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 

Paragrafen skall redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

§ 14 

Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reserva-

tionen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den 

tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Om särskilt yttrande till protokollet gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om 

reservation. 
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Expediering 

§ 15 

Utdrag ur styrelsens protokoll skall tillställas dem som är berörda av i protokollet 

intagna beslut. Fullständiga protokoll skall tillställas regionförbundets revisorer 

och revisorsersättare. 

Arkiv 

§ 16 

För vården av styrelsens arkiv gäller av styrelsen fastställt arkivreglemente. 

 



 

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 
 

Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och 

bildas för obestämd tid. 

§ 1 Förbundets ändamål 

Regionförbundets ändamål är att vara en gemensam organisation för kommunerna 

och landstinget i Kalmar län för att ta tillvara länets möjligheter och främja dess 

utveckling. 

Regionförbundet handhar uppgifter av regional karaktär. 

§ 2  Förbundets uppgifter 

Det regionala utvecklingsuppdraget har övergått till Region Kalmar län.  

§ 3 Förbundets medlemmar 

Medlemmar i förbundet är kommunerna i Kalmar län:  

Borgholms, Emmaboda, Hultsfreds, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, 

Nybro, Oskarshamns, Torsås, Vimmerby och Västerviks kommun, samt 

Region Kalmar län. 

§ 4  Förbundets namn 

Förbundets namn är REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN. 

§ 5 Förbundets säte 

Regionförbundets säte är i Kalmar. 

§ 6 Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 

I det följande benämns direktionen styrelse.  

För förbundet gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen. 

§ 7  Styrelse 

Styrelsen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare vilka utses av medlem-

marna enligt följande. 
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Medlem Ledamöter Ersättare 

Region Kalmar län 1 1 

Borgholms kommun 1 1 

Emmaboda kommun 1 1 

Hultsfreds kommun 1 1 

Högsby kommun 1 1 

Kalmar kommun 1 1 

Mönsterås kommun 1 1 

Mörbylånga kommun 1 1 

Nybro kommun 1 1 

Oskarshamns kommun 1 1 

Torsås kommun 1 1 

Vimmerby kommun 1 1 

Västerviks kommun 1 1 

Mandattiden utgör tiden tills att likvidationen för Regionförbundet i Kalmar län är 

genomförd. 

Styrelsen utser inom sig ordförande och en eller två vice ordförande. 

§ 8  Nämnder, rapportörer och beredningar 

Styrelsen äger att därutöver utse de nämnder, rapportörer och beredningar som 

behövs för att fullgöra kommunalförbundets uppgifter. Sammansättning, antal 

ledamöter och mandattid beslutas av styrelsen. 

§ 9  Revision 

Regionförbundet skall ha tre förtroendevalda revisorer. Dessa väljs för samma 

period som motsvarar styrelsens mandattid. Samtliga revisorer skall utses av 

Region Kalmar län. Två av revisorerna bör ha uppdrag som revisor i 

primärkommun. 

Genom de valda revisorernas försorg skall sakkunnigt biträde utses. 

Revisorerna skall för granskning av styrelsens verksamhet avge berättelse till 

medlemskommunernas fullmäktige. Dessa beslutar om ansvarsfrihet. 

För av styrelsen tillsatta nämnder skall revisorerna avge berättelse till styrelsen. 

Styrelsen beslutar om ansvarsfrihet för nämnderna. 

§ 10 Anslag 

Kungörelser samt justerade protokoll och andra meddelanden skall tillkännages på 

anslagstavlorna hos Region Kalmar län. 
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§ 11  Rätt att väcka ärenden  

Ärenden i styrelsen får väckas av 

- ledamot i styrelsen 

- fullmäktige och styrelsen hos en förbundsmedlem  

- nämnd, rapportör eller beredning inom Regionförbundet. 

§ 12  Närvaro- och yttranderätt 

Styrelsens sammanträden skall vara offentliga om styrelsen så bestämmer. 

Behandlingen av ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 

förekommer uppgifter som hos styrelsen omfattas av sekretess enligt 

sekretesslagen skall alltid ske inom stängda dörrar. 

Styrelsens sammanträde vid vilket budgeten fastställs skall enligt 8 kap 22 § 

kommunallagen vara offentligt.  

Styrelsen beslutar i varje särskilt fall vem eller vilka, som utöver styrelsens 

ledamöter, ersättare eller nedanstående personer, får yttra sig vid styrelsens 

sammanträden. 

Regionstyrelsens ordförande i Kalmar län samt kommunstyrelsens ordförande i 

länets kommuner, som inte är ledamot i styrelsen, har yttranderätt vid 

sammanträden med Regionförbundets styrelse. 

§ 13  Om fast egendom, skuldsättning m.m. 

Förbundet har inte rätt att ingå borgen. Förbundet får inte heller ta upp långfristiga 

lån utan medlemmarnas medgivande. Förbundet får dock: 

- ta upp kortfristiga lån för att täcka tillfälliga behov av rörelsekapital, 

- efter medlemmarnas medgivande, ta upp långfristiga lån för att förskottera 

statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen, samt svara för 

räntekostnader. 

Förbundet har rätt att förvärva fast egendom för ändamål som ligger inom för-

bundets kompetens. Förbundet har också rätt att starta och förvärva aktier i bolag 

som har till ändamål att tillgodose behov inom förbundets kompetensområde. 

Förbundet får även avhända sig sådan egendom. Utan hinder av vad som sägs i 

första stycket äger förbundet uppta långfristiga lån för här angivna ändamål. 

För beslut om förvärv eller avyttring av fast egendom eller aktier krävs 

kvalificerad majoritet om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna. 
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§ 14  Grunderna för förbundsmedlemmarnas deltagande i  
 kostnaderna för förbundets verksamhet 

Kommunerna och landstinget ska täcka de kostnader för Regionförbundet som 

inte täcks på annat sätt genom en årligen bestämd avgift som förankrats hos 

medlemmarna. 

Avgiften ska bestämmas som, ett för alla lika, promilletal på respektive medlems 

avgiftsunderlag. Avgiftsunderlaget utgörs av summan av respektive medlems 

skatteintäkter och statsbidrag enligt gällande bidrags- och utjämningssystem för 

kommuner och landsting. Avgiften ska beräknas på 103 % av avgiftsunderlaget 

för landstinget och 100 % av avgiftsunderlaget för kommunerna. 

§ 15  Upprättande av budget 

Ingen ny budget upprättas. 

§ 16  Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder 

Medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till vad som tillskjutits i bidrag till förbundets verksamhet enligt § 14. 

§ 17  Uppsägning och utträde m.m. 

Regionförbundet är bildat för obestämd tid. Medlem har rätt att utträda ur 

förbundet. För uppsägning gäller kommunallagens bestämmelser (3 kap. 26 §).  

Förbundet kan hos regeringen begära att det befrias från sina uppgifter enligt 

lagen om samverkansorgan i länen (2002:34, 9 §). Om medlem utträder skall 

förbundet anmäla detta till regeringen. 

§ 18  Förbundets likvidation  

Om medlem utträtt ur förbundet, eller om medlemmarna beslutat att förbundet 

skall avvecklas, skall förbundet träda i likvidation.  

Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Styrelsen ges rätt 

att bemyndiga en person att hantera de uppgifter som styrelsen i egenskap av 

likvidator har att utföra. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen skall den 

i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas. Se dock 

undantag i § 19 nedan. 

När förbundet trätt i likvidation skall förbundets egendom, i den mån det behövs 

för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion 

eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för 

en ändamålsenlig avveckling. 
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När styrelsen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall den avge slutredovisning 

för sin förvaltning. Redovisningen skall ske genom en förvaltningsberättelse som 

rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. 

Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till 

slutredovisningen skall fogas direktionens beslut om vilken av förbundets 

medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv. 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingar har delgetts samtliga 

förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

§ 19  Särskilt om Kommunernas hus i Kalmar AB 

Kommunernas hus i Kalmar AB ägs till 100 % av Regionförbundet i Kalmar län, 

men ägdes tidigare av Kalmar läns kommunförbund. 

Om Regionförbundet träder i likvidation, eller förbundets tillgångar av annan 

anledning skall fördelas mellan medlemmarna, skall aktierna i Kommunernas hus 

i Kalmar AB undantas från den i § 18 nämnda fördelningsgrunden och delas 

enbart mellan kommunerna. Landstinget skall således inte delta i fördelningen. 

Denna skall ske proportionellt efter den grund som gäller för kommunernas avgift 

till Regionförbundet för det år som fördelningen äger rum.  

§ 20  Tvister 

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall, om parterna inte kan 

nå frivillig uppgörelse, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande (1999:116). 

§ 21  Ändringar i förbundsordningen 

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen föreslås av styrelsen och beslutas av 

medlemmarnas fullmäktige. Medlem kan genom framställning till styrelsen också 

påkalla ändring av förbundsordningen. 
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Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Gnejsen, 
Vimmerby kommun.  MoB 2017-1145 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

överlämna detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Gnejsen, Vimmerby 

kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  

Sammanfattning 

Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i Vimmerby 

tätort.  

 

Detaljplanen har varit på samråds- och granskningsremiss under våren. 

Yttranden från nio olika instanser och sakägare har kommit in. Sakägarna är 

emot förtätningen i området. De närmsta sakägarna är emot förtätningen i 

området eftersom det upplevs som ett intrång med den nya bostadstomten 

och man vill ha grönområdet kvar. Dessutom befarar man en värde-

minskning av befintliga fastigheter. Yttrandena föranledde inga ändringar av 

planhandlingarna. 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet. 

 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplan för del av 

Vimmerby 3:3 kv Gnejsen, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för 

antagande.  

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

__________________ 
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Förfarande 
Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2017-09-13 (MBN § 158/2017) beslut 
om att upprätta en detaljplan för bostadskvarteret.  

Planen hanteras med ett standardförfarande, då syftet inte är i strid mot 
översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan. 

 Detaljplaneförslaget har samråtts och varit föremål för granskning enligt 
plan- och bygglagen 9 kap 8-37 §§. 

 Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, Läns-
styrelsen, Lantmäteriet, kommunala organ och berörda organisationer. 
Planhandlingarna har även varit tillgängliga på miljö- och byggnadskontoret 
samt funnits på Vimmerby kommuns hemsida under hela granskningstiden. 

Samråd 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2018-03-14 (MBN § 54/2018) beslut 
om samråd. Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11-17 
§§. Samrådstiden var 22 mars – 12 april 2018 (tre veckor). 

Samrådshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2018-03-08 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-03-08 
Behovsbedömning, 2018-03-08 
Fastighetsförteckning, 2018-03-08 

Yttranden från åtta instanser/sakägare inkom under samrådstiden, varav fem 
utan erinran. 
Myndigheter: 
Länsstyrelsen 2018-04-11 
Lantmäteriet 2018-04-04 

Kommunala organ: 
Samhällsbyggnadsavdelningen 2018-04-11 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 2018-05-22 

Övriga organ: 
Skanova AB 2018-04-10 
E.ON Energidistrubition AB 2018-04-13 

Sakägare: 
Rågen 1 och Gnejsen 5 (gemensamt yttrande) 2018-04-05 
Rågen 1 2018-04-06 
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Inkomna samrådsyttranden föranledde inga ändringar av planhandlingarna. 

Granskning 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2018-08-22 (MBN § 125/2018) beslut 
om granskning. Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 
kap 18-22 §§. Granskningstiden var 30 augusti – 21 september 2018 (3 
veckor). 

Granskningshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2018-03-08 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-03-08 
Behovsbedömning, 2018-03-08 
Fastighetsförteckning, 2018-07-30 

Åtta granskningsyttranden inkom under granskningstiden. 
Myndigheter: 
Länsstyrelsen 2018-09-04 
Lantmäteriet 2018-09-17 

Kommunala organ: 
Samhällsbyggnadsavdelningen 2018-09-20 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 2018-09-21 

Övriga organ: 
Skanova AB 2018-09-19 

Sakägare: 
Rågen 1, Gnejsen 5 och Diabasen 3 (gemensamt yttrande) 2018-09-17 
 
Sakägarnas synpunkter i samrådsskedet kvarstår i granskningsyttrandet. 
Inga ändringar har gjorts i planhandlingarna efter granskningen. 

Sammanställning av yttranden 
Nedan redovisas sammanfattningar av inkomna yttranden. Endast samråds-
yttranden med kvarstående synpunkter som inte har beaktats i planarbetet 
har redovisats tillsammans med granskningsyttrandena. Yttrandena följs av 
miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på miljö- och byggnads-
förvaltningen, Hultsfreds och Vimmerby kommun. 
Yttranden från sakägare bifogas som bilaga. 

Inga erinringar 
Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 
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Skanova AB 
E.ON Energidistrubition AB 

Lantmäteriet 
Boverket rekommenderar att inte längre använda antal våningar som plan-
bestämmelse eftersom det inte är lämpligt att reglera våningshöjd i detalj-
plan. 

Kommentar: 
Eftersom detaljplanen avser förtätning av ett befintligt bostadsområde är det 
viktigt hur volymen förhåller sig till övrig bebyggelse i kvarteret. Den nya 
bebyggelsen ska utgöra ett inordnat tillskott i gaturummet. Det är angeläget 
att den visuella höjden i form av antal våningar inte avviker från den 
befintliga bostadsbebyggelsen. Därför anses det nödvändigt att reglera 
våningshöjden. 

Rågen 1 
Har fått tidigare information från kommunen att området är en våtmark med 
stående ytvatten året om och salamandrar. 

Det har aldrig funnits någon bostadstomt här och det är ett stort intrång då 
det blir insyn mot baksidan. Värdet på egna fastigheten kommer att minska 
och från att ha haft bästa läget i området till att inte bli lika eftertraktat. 

Kommentar: 
I arbetet med detaljplanen för Kv Vetet, Kornet, Rågen och Havren gjordes 
en miljökonsekvensbeskrivning för sumpskogen som finns öster om gång- 
och cykelvägen mellan Rådjursstigen och Stubingränd. Det aktuella plan-
området omfattas inte av denna våtmark.  

Det konstaterades att sumpskogen är en bra hemvist för olika groddjur som 
till exempel mindre salamandrar och åkergrodor. Man stötte dock aldrig på 
dessa smådjur i inventeringen, utan konstaterade endast att miljön är lämpad 
för dem. 

Sakägare (3 fastighetsägare) i gemensamt yttrande 
Kommunen borde upplyst tidigare om detaljplanen, innan köp och 
byggnation av befintliga bostadstomter. Då kunde bättre ställningstagande 
göras av placering och förutsättningar på egna tomten. Nu kommer till 
exempel en hörntomt inte vara en hörntomt längre. 

Vi bor i en glesbygd och inte i en storstad, grönområden och friluftsliv är en 
viktig aspekt när man köper en bostadstomt. 

Kommentar: 
Nuvarande detaljplan anger park/plantering för området. En detaljplan gäller 
tills den upphävs, ersätts eller ändras. Plan och bygglagen bygger på 
principen om kommunal självbestämmanderätt i frågor som rör markan-
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vändningen inom kommunen. Det är således en kommunal angelägenhet att 
planlägga användningen av mark och vatten. Det innebär att kommunen 
själv avgör hur marken ska användas. 

Området är en liten del av ett stort, sammanhängande naturområde i 
Vimmerby tätort. I en detaljplan avvägs de allmänna och enskilda intressena 
noggrant. Bostadsförsörjningen är en stor fråga kommunen har att lösa de 
närmaste åren. Flera alternativa placeringar har utretts. I ett första skede togs 
33 möjliga lucktomter fram. På grund av värdefull natur, allmänhetens 
tillträde, fördyrande infrastruktur i form av ledningsflytt mm har många 
alternativ strukits. Förtätning anses utgöra ett naturligt led i en modern 
stadsutveckling. 

Sammanfattning 
Samråd och granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11, 
12 respektive 18 §§.  

Yttranden från nio olika instanser/sakägare inkom under samråds- och 
granskningstiden. Planhandlingarna har inte ändrats efter granskningen. 

Ställningstagande 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27 §. 
 
 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

Sara Dolk 
stadsarkitekt 
 
Bilaga: Synpunkter på detaljplanen från sakägare (2 sidor) 
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Inledning 
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den 
handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara 
allmän plats, kvartersmark (privat mark), hur bebyggelsen ska regleras. 
Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 

Till varje detaljplan hör också en plan- och genomförandebeskrivning som 
förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska genomföras. Avsikten 
är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka konsekvenserna blir 
när planen genomförs. 

Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en behovsbedömning för att avgöra om 
detaljplaneförslaget kan antas påverka miljön så mycket att en 
miljökonsekvensbeskrivning behövs. 

Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Planhandlingar 
Detaljplanehandlingarna består av: 

 Plankarta med bestämmelser 
 Plan- och genomförandebeskrivning  
 Fastighetsförteckning 
 Behovsbedömning 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadstomter genom förtätning i ett 
område där infrastruktur redan är utbyggt. Utformningen ska ske med 
hänsyn till befintlig bebyggelse som består av fristående bostadshus i en 
våning.  

Genom förtätningen kan så kallade lucktomter mellan bostäder bebyggas 
och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden. 

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby 
tätort. Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i 
centrala och attraktiva lägen.  
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Planprocessen 
Planen hanteras med ett standardförfarande eftersom syftet inte är i strid mot 
översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan.  

 
Processen vid standardförfarande. 

Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.  

Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter som 
berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. 

När samrådet genomförts kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter 
som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på 
platsen. 

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter in-
komna synpunkter ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning 
under två veckor. 

Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, 
till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet 
om förslaget till detaljplan. 

Synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i ett gransknings-
utlåtande. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodo-
sedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. 
Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas. 

Plandata 

Läge 
Planområdet ligger cirka 2,5 kilometer nordost om Vimmerby centrum.  

Areal 
Planområdet är cirka 1200 m2. 

Ägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs av Vimmerby kommun. 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
Området omnämns inte specifikt i den fördjupade översiktsplanen för 
Vimmerby stad. Den föreslagna förtätningen är dock ett mål i översikts-
planen som anger att förtätning med centrum som mittpunkt och ut-
byggnadsområden tätt runt omkring är ur ett hållbarhetsperspektiv en före-
dömlig utbyggnad av staden. Nya bostäder ska byggas inom gång- och 
cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till rekreationsområden, skola 
och idrottsanläggningar. 

Detaljplan 
Gällande detaljplan 0884-P257, lagakraftvunnen 2004, anger naturmark för 
planområdet. Genomförandetiden har utgått. 

    
Detaljplan 0884-P257 

Övriga kommunala beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2017-09-13 till miljö- och 
byggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för området. 
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Planens förutsättningar 

Pågående markanvändning 
Området är en del av ett stort, sammanhängande naturområde som avskiljer 
flera större bostadsområden ifrån varandra. Planområdet är obebyggt. 

Natur, vegetation, kultur och rekreation 
Planområdet består av tät, svårtillgänglig barrskog med inslag av björk. 

Riksintressen 
Området berör inte något riksintresse. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 

Stads- och landskapsbild 
Planområdet angränsar till ett bostadsområde som planerades och 
bebyggdes i början av 2000-talet.  

 
Vy från Flintstensgatans vändplats. Fastighetsgräns mot Gnejsen 5. 

Intilliggande bostadskvarter Gnejsen ingår i detaljplan 0884-P217, 
lagakraftvunnen 2000, som tillåter bostadshus i två våningar. I grunden 
ligger detaljplan 0884-P137, lagakraftvunnen 1992, som begränsar 
byggnadshöjden till en våning. Där ingår även intilliggande kvarteret 
Diabasen. 

Den första planen för området gjordes i början av 1990-talet, precis då 
fastighetsmarknaden hastigt kollapsade och räntorna chockhöjdes. De stora 
statliga subventionerna till bostadsbyggandet avskaffades samtidigt, och 
detta medförde tvärstopp i bostadsbyggandet. 
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Detaljplan 0884-P137                    Detaljplan 0884-P217 

Villabyggandet var mycket begränsat under större delen av 1990-talet. Men 
mot slutet av 1990-talet ökade villabyggnationen igen. Många av dessa var 
stora och exklusiva, anpassade för mer välbeställda.  Detaljplanen ändrades 
år 2000 för kvarteret Gnejsen och tillät två våningar istället för en, för att 
skapa ett attraktivt område med extra kvaliteter. Även om de privata tomt-
ytorna inte ökade så innehåller de nya områdena betydligt mer allmänna 
grönytor än tidigare. 

Bostäderna i kvarteren Gnejsen och Diabasen uppfördes i början av 2000-
talet i 1-11/2 plan utan källare. Fasaderna är mestadels av stående träpanel i 
ljusa färger, men även reveterad fasad förekommer. Taken, mestadels 
sadeltak, somliga med delvis valmade gavelspetsar, är belagda med röda 
eller bruna betongpannor. Villorna har spröjsade enluftsfönster och en del 
burspråk under takfallen. Altaner omgärdade med kryssformiga räcken. 
Huskropparna är relativt stora jämfört mot de volymer som byggdes under 
bostadssubventionernas tid. Det har även byggts garage för två bilar. 

 
Entrésida angränsande Gnejsen 5 mot Flintstensgatan. 
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Offentlig och kommersiell service 
Vimmerby stadskärna ligger cirka 2,5 kilometer sydväst om planområdet. 
Där finns såväl allmän som kommersiell service och handel. Skolor, dagis 
och sporthallar finns inom 1,5 kilometers avstånd från området. 

Gator och trafik 
Planområdet trafikeras från Flintstensgatan via Sandstensgatan och Stens-
bergsgatan. 

Gatuområdet är 7 meter brett utan strikt trafikseparering. Tillåten hastighet i 
centrum är 50 km/h, men kommer att sänkas till 40 km/h under 2018. Detta 
beslutade kommunfullmäktige 2015-11-23 genom att anta hastighetsplanen 
”Rätt fart i staden”. 

Vimmerby centrum nås med bil via Lundgatan och vidare via Drottning-
gatan eller Prästgårdsgatan. En gång- och cykelbana löper mellan bostads-
kvarteren fram till Lundgatan. Där finns separerad gång- och cykelbana som 
fortsätter längs både Drottninggatan och Prästgårdsgatan till centrum. 

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Geotekniska förhållanden 
Området består i huvudsak av åsmaterial och morän.  

Hydrologiska förhållanden 
Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta består marken av 
morän med ett uppskattat jorddjup på 10-20 meter.  Man kan räkna med att 
marken är tillräckligt genomsläpplig för att ingen direktavrinning på mark-
ytan ska kunna ske annat än lokalt. Området bedöms inte bli över-
svämningsdrabbat vid beräknade framtida 100-års flöden. 

Markföroreningar 
Det finns inga kända föroreningar inom planområdet. 

Radon 
Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde. Marken utgörs i 
huvudsak av normalradonmark men lokala variationer kan förekomma. 

Buller 
Området påverkas knappt av trafikbuller från Flintstensgatan, som är en 
lokalgata för sex bostadsfastigheter. Bullermätningar visar att vare sig 
planområdet eller omkringliggande bostadsområden inte påverkas av 
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ljudnivåer, högre än lagstadgade, från trafiken vare sig i dagsläget eller i 
framtiden (år 2030). Den dimensionerande årstiden är under sommaren då 
turisttrafiken bidrar till ökad bilmängd.  

 
Sommartrafik 2010 och 2030  
Ekvivalent ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark (Ramboll 2013). 
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Planförslaget 

Övergripande mål 
Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där 
det råder ett högt bebyggelsetryck. I kommunens fördjupade översiktsplan 
för Vimmerby ska ny bostadsbebyggelse möjliggöras genom förtätningar av 
staden inom gång- och cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till 
rekreationsområden, skola och idrottsanläggningar. 

Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i centrala 
och attraktiva lägen. 

Bebyggelse 
Ny bebyggelse ska anpassas till intilliggande bostadskvarter. Detaljplanen 
tillåter därför endast friliggande villa. Volym och placering är avvägda efter 
befintliga detaljplaner och bostadshus. Byggrätten är begränsad till 300 m2 

och byggnadshöjden till maximalt 7,0 meter. 

Natur, rekreation 
I planförslaget sparas naturmark för fortsatt gångpassage mellan bostads-
kvarteren. 

Teknisk försörjning 

El 
El finns framdraget i området. El- och teleanslutning sker i samråd med el- 
och teleleverantör. 

Värme 
Ambitionen för bostäderna är att de uppförs med god isolering samt att de 
förses med uppvärmningssystem som har hög verkningsgrad. Den energi 
som behöver tillföras bör baseras på förnyelsebara energikällor såsom sol, 
vind, vatten och biobränslen. 

Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsledningar finns framdragna i Flintstensgatan. Ny 
anslutningspunkt ska anläggas vid tillkommande bostadsfastighet. 

Avfallshantering 
Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan. 
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Elektroniska kommunikationer 
Det finns möjlighet för alla fastigheter i Vimmerby tätort att ordna fiber-
anslutning. 

Geotekniska frågor 
Enligt tidigare geotekniska undersökningar består intilliggande planområden 
i huvudsak av åsmaterial och morän. Med erfarenhet från tidigare genom-
förd byggnation i området bedöms markförhållanden som goda för en 
normal grundläggning. 

Dagvattenhantering 
Den nya lucktomten ska kopplas på befintligt dagvattensystem eftersom de 
ligger i detaljplanelagda områden som redan idag ingår i VA-huvudmannens 
verksamhetsområde för VA.  

 
Dagvattnets väg genom 4 km öppna diken för att inte påverka recipienten negativt. 

Den hårdgjorda ytan på tomten begränsas med en planbestämmelse på 
plankartan (maximalt 35% av markytan får hårdgöras) eftersom kapaciteten 
på det befintliga ledningsnätet för dagvatten sannolikt inte kommer att 
utökas. På så sätt kan tillkommande dagvattenvolym begränsas, till exempel 
vid extrema regntillfällen. 
Vatten från hårdgjorda ytor, främst från taket, leds i befintlig dagvatten-
ledning fram till Vimmerby 3:3 vid Kalkstensgatan där det mynnar ut i 
öppet dike. I det 4 kilometer långa öppna diket luftas och infiltreras dag-
vattnet innan det mynnar ut i Kröns södra del via Skvalbäcken.  

Öppet dike 

Planområde 

Krön 

Öppet dike 

Öppet dike 
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Hälsa och säkerhet 
Radon 
Ny bostadsbebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. I Boverkets bygg-
regler (BFS 1993:57) finns föreskrifter med funktionskrav för att radon-
haltens årsmedelvärde och gammastrålningsnivån inte ska överstiga angivna 
värden. Detta behandlas vid bygglovgivningen. 

Buller 
En exploatering av planområdet innebär marginellt mer trafik, vilket för 
med sig försumbart mer ljud mot dagens situation. Några större permanenta 
störningar i och med ett genomförande av planen är dock inte sannolikt.
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Planens konsekvenser 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning har upprättats och ingår i planhandlingarna. Där fram-
går att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra någon betydande 
miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG), 6 kap miljöbalken. 
Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte 
upprättas.  

Planens genomförande strider inte mot mark- och vattenanvändningen i 
översiktsplanen. Detaljplanens genomförande strider inte heller mot de 
föreslagna lokala miljömålen och inte heller mot de långsiktiga miljömål 
som beslutats nationellt och regionalt. 

Miljökonsekvenser 

Natur- och vattenområden 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 

 Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning 
med mark- och vattenområden, 3 kap miljöbalken. 

 Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet, 4 kap miljöbalken. 

Riksintressen och skyddade områden 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte beröra skyddade 
områden, 7 kap miljöbalken. 

Stadsbild 
Planområdet ingår i ett redan utbyggt bostadsområde och ny bebyggelse 
kommer att anpassas till befintlig. Den nya bebyggelsen placeras på 
konsekvent avstånd mot Flintstensgatan. Områdets karaktär kommer inte att 
förändras och stadsbilden bedöms därför inte påverkas negativt. 

Konsekvenser för miljökvalitetsnormer 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte medverka till att 
miljökvalitetsnormerna överskrids, 5 kap miljöbalken. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 
skyddade områden) syftar till att tillståndet i våra vatten inte ska försämras 
och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Kvaliteten på grund-
vattenförekomster bedöms inte försämras. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga yt- och grundvattenförekomster 
inom Sverige infördes i december 2009 och Vimmerby kommun omfattas 
av föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den vattenförekomst som 
ligger närmast planområdet är Krön: SE640446-149870. 

För området gäller att följande kvalitetskrav ska uppnås: 
Ekologisk status: god status 2027. Idag bedöms den otillfredsställande. 
Åtgärder krävs för att god ekologisk status ska kunna uppnås till år 2027. 
Kemisk status: god kemisk ytvattenstatus. Idag bedöms Kröns kemiska yt-
vattenstatus ej som god. De ämnen som bedöms är kvicksilver och brom-
erad difenyleter. Problemen beror främst på påverkan av långväga luftburna 
föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dags-
läget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda dessa ämnen så att vi får en 
god kemisk status. Ämnena får dock inte öka.  
Krön är negativt påverkad, främst av övergödning. Ibland förekommer 
nästan syrefria bottnar och växtplanktonprover signalerar övergödning. Alg-
blomning är relativt frekvent förekommande. 
Kommunala reningsverk finns i Storebro och i Vimmerby uppströms Krön. 
Reningsverket i Södra Vi har utsläpp i mellersta delen av Krön. Även jord-
brukspåverkan märks då det längs långa sträckor odlas alldeles intill ån och 
det är brist på skuggande vegetation i åkanten. Efter rensningen av ån är 
detta särskilt tydligt. Detta medför att fisk och andra djur missgynnas. 
Dagvatten från Vimmerby tätort släpps ut dels i Stångån, men även via en 
drygt 4 km lång bäck, Skvalbäcken, ut i södra delen av Krön. 
Detaljplanen kommer inte att ändra mängden dagvatten från planområdet. 
Dagvattnet i planområdet ska tas omhand i kommunens dagvattensystem. 
Då kapaciteten på det befintliga ledningsnätet sannolikt inte kommer att 
utökas har den hårdgjorda ytan på tomterna begränsats med en planbestäm-
melse på plankartan. På så sätt kan tillkommande dagvattenvolym be-
gränsas, till exempel vid extrema regntillfällen. Dagvattnet kan då infiltreras 
i tomtmarken. 
När vattnet slutligen når recipienten Krön bedöms det inte blir någon ökning 
av dagvattenpåverkan på ytvattenförekomsten Krön. 
Detaljplanen i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa 
och miljön. Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt svensk för-
fattningssamling (SFS 2001:527) för luft, med gränsvärden för kväveoxid, 
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kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhus-
luft, bensen och ozon, bedöms inte överskridas på grund av planförslaget.  

Inga mätningar har genomförts i kommunen men luftkvalitén bedöms som 
god och gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande och 
orterna är förhållandevis små. Detaljplanen bedöms inte innebära någon 
försämring av luftkvaliteten. 

Miljökvalitetsnormer för buller 
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. 
Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors 
hälsa av omgivningsbuller. 

I de största kommunerna omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller 
från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Även i 
mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan 
vara att begränsa buller. 

Buller, det vill säga oönskat ljud, mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av 
människan mäts normalt i decibel A (dBA). Ekvivalenta bullernivåer är 
buller beräknat som ett genomsnitt per dygn. Naturvårdsverkets riktvärde 
för ekvivalenta ljudnivåer från vägar vid en bostads fasad är 60 dBA och 
riktvärdet för maximala ljudnivåer är 70 dBA på utomhusplats.  

Trots beräknad ökad besöksfrekvens till turistanläggningarna Näs och ALV 
samt förväntad befolkningstillväxt i tätorten förväntas bullersituationen bli 
bättre i framtiden enligt den bullerkartläggning som utförts av Ramböll för 
Vimmerby tätort. Huvudanledningen är de föreslagna förändringarna av 
hastighetsgränserna på tätortens vägnät och omflyttning av trafiken.  
Den föreslagna lucktomten och det befintliga bostadsområdet är dock 
placerade på sådant avstånd från gatan att de inte påverkas av ljudnivåer, 
högre än lagstadgade, från trafiken vare sig i dagsläget eller i framtiden (år 
2030). Den maximala påverkan på byggbar mark är mindre än 45 dBA. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förtätning är ett sätt att försöka att skapa en mer hållbar stadsutveckling.  
En tätare stad anses vara mer energieffektivare och leda till färre utsläpp 
eftersom invånarna bor närmare arbeten och lokal service och därmed är 
mindre beroende av bilen. Istället främjas andra färdsätt såsom att gå, cykla 
eller färdas med kollektivtrafik.  
Genom att bygga i redan exploaterade områden kan den befintliga infra-
strukturen och servicen utnyttjas. 

Sociala konsekvenser 
En tät stad har en hög tillgänglighet som leder till ökade sociala och 
ekonomiska interaktioner. 
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Barnkonsekvenser 
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur barn-
perspektiv. 

Jämställdhet 
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur jäm-
ställdhetsperspektiv. 

Tillgänglighet 
Bostadstomten har goda förutsättningar att anpassas ur tillgänglighets-
perspektiv. Markens tillgänglighet får anses vara god för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. God tillgänglighet till husens 
entréer säkerställs vid bygglovgivningen utifrån befintliga gatuhöjder. 

Fastighetskonsekvenser 
Allmän platsmark i form av naturmark kommer att övergå till kvartersmark 
för bostäder (privatägd mark). 

VIMMERBY 3:3 
Från Vimmerby 3:3 avstyckas mark till en bostadsfastighet. Fastigheten 
ansluter direkt till kvarteret Gnejsen och får förslagsvis beteckningen 
Gnejsen 10. 

GNEJSEN 10 (ny fastighet) 
Ca 1200 m2 avstyckas från Vimmerby 3:3 till ny bostadsfastighet. Utfart 
sker till befintlig gata (Flintstensgatan). Adressen föreslås bli 
Flintstensgatan 8. 
Fastigheten ska anslutas till det befintliga vatten- och avloppsnätet. 
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Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Allmänt 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar 
åtgärderna och när de ska vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan. 

Tidplan för genomförande 
Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige under 
hösten 2018. Därefter är detaljplanens genomförandetid 5 år. 

Ansvarsfördelning 
Vimmerby kommun initierar fastighetsbildning inom planområdet. VEMAB 
upprättar anslutningspunkter för vatten, avlopp och dagvatten. 

Avtal 
Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

Ekonomiska frågor 
Kommunen ansöker om och står för samtliga förrättningskostnader till 
Lantmäteriet. 

Plankostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal som upprättats innan 
detaljplanearbetet påbörjats. Inga planavgifter tas därmed ut i samband med 
bygglovet.  

Bygglovsavgift tas ut av exploatör i samband med bygglovgivning. VA-
avgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Tekniska utredningar 
Utredningar som ligger till grund för utformning och ställningstaganden: 

 Trafikanalys Vimmerby, Ramboll 2013-08-20 
 Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramboll 2013-08-22 
 Hastighetsplan - Rätt fart i staden, Ramboll 2014-12-08 

Medverkande tjänstemän 
Sara Dolk, stadsarkitekt 
Sten Ellingsworth, mätningsingenjör 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

e1 300 Största exploatering  per fastighet är angivet värde i kvadratmeter
byggnadsarea, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mark

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §

Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1
st 1 p.)7,0

II Högsta antal våningar, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

n1
Endast 35 % av markytan får hårdgöras, PBL 4 kap. 10 §
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Sammanträdesdatum 

2018-10-17 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Gnejsen, 
Vimmerby kommun. Antagande 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplan för del av 

Vimmerby 3:3 kv Gnejsen, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige 

för antagande. 

 

Lagstöd 
PBL 5 kap 27-32 §§ Antagandet av en detaljplan. 

 

Motivering till beslut 
Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i Vimmerby 

tätort.  

 

Sammanfattning 
Detaljplaneförslag för en lucktomt intill befintligt bostadskvarter. 

 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit på samråds- och granskningsremiss under våren. 

Yttranden från nio olika instanser och sakägare har kommit in. Sakägarna 

är emot förtätningen i området. De närmsta sakägarna är emot förtätningen 

i området eftersom det upplevs som ett intrång med den nya bostadstomten 

och man vill ha grönområdet kvar. Dessutom befarar man en värde-

minskning av befintliga fastigheter. Yttrandena föranledde inga ändringar 

av planhandlingarna. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet. 

 

Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

MBN § 174/2018 Dnr MBN 2017-1145  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 272 Dnr 2017/000439 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Gnejsen, 
Vimmerby kommun.  MoB 2017-1145 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att överlämna detaljplan för del av Vimmerby 

3:3 kv Gnejsen, Vimrmerby kommun, till kommunfullmäktige för 

antagande.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i Vimmerby 

tätort.  

 

Detaljplanen har varit på samråds- och granskningsremiss under våren. 

Yttranden från nio olika instanser och sakägare har kommit in. Sakägarna är 

emot förtätningen i området. De närmsta sakägarna är emot förtätningen i 

området eftersom det upplevs som ett intrång med den nya bostadstomten 

och man vill ha grönområdet kvar. Dessutom befarar man en värde-

minskning av befintliga fastigheter. Yttrandena föranledde inga ändringar av 

planhandlingarna. 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet.  

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Vetet, Vimmerby 
kommun. Planuppdrag MoB 2017-1141 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

överlämna detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Vetet, Vimmerby 

kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i Vimmerby 

tätort. 

 

Detaljplanen har varit på samråd- och granskningsremiss under 2018. 

Yttranden från sex instanser kom in under samrådstiden. Inga synpunkter 

från sakägare har kommit in. Yttrandena föranledde inga ändringar av 

planhandlingarna. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet. 

 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplan för del av 

Vimmerby 3:3 kv Vetet, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för 

antagande.  

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

___________________ 
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Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 

”Kv Vetet” 
Vimmerby kommun 

 

MBN 2017-1141 
Antagandehandling 
2018-10-08 
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Förfarande 
Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2017-09-13 (MBN § 154/2017) beslut 
om att upprätta en detaljplan för bostadskvarteret.  

Planen hanteras med ett standardförfarande, då syftet inte är i strid mot 
översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan. 

 Detaljplaneförslaget har samråtts och varit föremål för granskning enligt 
plan- och bygglagen 9 kap 8-37 §§. 

 Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, Läns-
styrelsen, Lantmäteriet, kommunala organ och berörda organisationer. 
Planhandlingarna har även varit tillgängliga på miljö- och byggnadskontoret 
samt funnits på Vimmerby kommuns hemsida under hela granskningstiden. 

I enlighet med inkomna granskningsyttranden har planförslaget reviderats 
enligt granskningsutlåtandet.  

Samråd 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2018-03-14 (MBN § 53/2018) beslut 
om samråd. Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11-17 
§§. Samrådstiden var 22 mars-12 april 2018 (tre veckor). 

Samrådshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2018-03-08 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-03-08 
Behovsbedömning, 2018-03-08 
Fastighetsförteckning, 2018-03-08 

Yttranden från 6 instanser inkom under samrådstiden, varav 4 utan erinran. 
Myndigheter: 
Länsstyrelsen 2018-04-11 
Lantmäteriet 2018-04-04 

Kommunala organ: 
Samhällsbyggnadsavdelningen 2018-04-11 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 2018-05-22 

Övriga: 
Skanova AB 2018-04-10 
E.ON Energidistrubition AB 2018-04-13 

 
Inkomna samrådsyttranden föranledde inga ändringar av planhandlingarna. 
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Granskning 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2018-08-22 (MBN § 124/2018) beslut 
om granskning. Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 
kap 18-22 §§. Granskningstiden var 30 augusti – 21 september 2018 (3 
veckor). 

Granskningshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2018-03-08 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-03-08 
Behovsbedömning, 2018-03-08 
Fastighetsförteckning, 2018-07-30 

Yttranden från 5 instanser inkom under granskningstiden, varav 4 utan erin-
ran. 
Myndigheter: 
Länsstyrelsen 2018-09-04 
Lantmäteriet 2018-09-17 

Kommunala organ: 
Samhällsbyggnadsavdelningen 2018-09-20 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 2018-09-21 

Övriga: 
Skanova AB 2018-09-17 
 
En revidering har gjorts i planhandlingarna efter granskningen där plan-
bestämmelse om våningsantal har bytts ut mot en begränsande nockhöjd. 

Sammanställning av yttranden 
Nedan redovisas sammanfattningar av inkomna yttranden. Endast samråds-
yttranden med kvarstående synpunkter som inte har beaktats i planarbetet 
har redovisats tillsammans med granskningsyttrandena. Yttrandena följs av 
miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på miljö- och byggnads-
förvaltningen, Hultsfreds och Vimmerby kommun. 

Inga erinringar 
Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadsavdelnigen 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 
Skanova AB 
E.ON Energidistrubition AB 

 



 
 

Granskningsutlåtande  4 (6) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017-1141 
Antagandehandling 

2018-10-08 

 

 

 

Lantmäteriet 
Boverket rekommenderar att inte längre använda antal våningar som plan-
bestämmelse eftersom det inte är lämpligt att reglera våningshöjd i detalj-
plan. 

Det går inte att säkerställa att utfartsförbudet gäller mot allmän plats i 
planområdesgränsen. Det är dessutom inte tillåtet att ange bestämmelser 
som indirekt reglerar något i en angränsande plan. 

Kommentar: 
Eftersom detaljplanen avser förtätning av ett befintligt bostadsområde är det 
viktigt hur volymen förhåller sig till övrig bebyggelse i kvarteret. Den nya 
bebyggelsen ska utgöra ett inordnat tillskott i gaturummet. Det är angeläget 
att den visuella höjden i form av antal våningar inte avviker från den 
befintliga bostadsbebyggelsen. Planbestämmelsen som reglerar antal 
våningar har tagits bort från plankartan och ersatts med en högsta nockhöjd 
på 5,5 meter. Denna höjd speglar den befintliga bebyggelsen. 

Utfartsförbudet gränsar mot underliggande detaljplans gatuområde (det vill 
säga allmän platsmark). Planbestämmelsen reglerar förbud mot utfart från 
planområdet och berör därför endast aktuell detaljplan. 

Sammanfattning 
Samråd och granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11, 
12 respektive 18 §§.  

Yttranden från sex olika instanser inkom under samråds- och gransknings-
tiden. Plankartan har reviderats efter granskningen där en ogiltig plan-
bestämmelse som begränsade våningsantalet till en våning har ersatts av en 
modern planbestämmelse som istället begränsar nockhöjden till 5,5 meter. 

Revideringen bedöms inte negativt påverka miljön, sakägare, eller vara av 
betydande intresse för allmänheten. 

Ställningstagande 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27 §. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

Sara Dolk 
stadsarkitekt 
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Inledning 
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den 
handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara 
allmän plats, kvartersmark (privat mark), hur bebyggelsen ska regleras. 
Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 

Till varje detaljplan hör också en plan- och genomförandebeskrivning som 
förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska genomföras. Avsikten 
är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka konsekvenserna blir 
när planen genomförs. 

Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en behovsbedömning för att avgöra om 
detaljplaneförslaget kan antas påverka miljön så mycket att en 
miljökonsekvensbeskrivning behövs. 

Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Planhandlingar 
Detaljplanehandlingarna består av: 

 Plankarta med bestämmelser 
 Plan- och genomförandebeskrivning  
 Fastighetsförteckning 
 Behovsbedömning 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadstomter genom förtätning i ett 
område där infrastruktur redan är utbyggt. Utformningen ska ske med 
hänsyn till befintlig bebyggelse som består av fristående bostadshus i en 
våning.  

Genom förtätningen kan så kallade lucktomter mellan bostäder bebyggas 
och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden. 

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby 
tätort. Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i 
centrala och attraktiva lägen.  
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Planprocessen 
Planen hanteras med ett standardförfarande eftersom syftet inte är i strid mot 
översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan.  

 
Processen vid standardförfarande. 

Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.  

Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter som 
berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. 

När samrådet genomförts kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter 
som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på 
platsen. 

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter in-
komna synpunkter ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning 
under två veckor. 

Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, 
till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet 
om förslaget till detaljplan. 

Synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i ett gransknings-
utlåtande. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodo-
sedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. 
Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas. 

Plandata 

Läge 
Planområdet ligger cirka 2,5 kilometer nordost om Vimmerby centrum.  

Areal 
Planområdet är cirka 2100 m2. 

Ägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs av Vimmerby kommun. 



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

4 (16) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017-1141 
Antagandehandling 

2018-03-08 

 
 

 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
Området omnämns inte specifikt i den fördjupade översiktsplanen för 
Vimmerby stad. Den föreslagna förtätningen är dock ett mål i översikts-
planen som anger att förtätning med centrum som mittpunkt och ut-
byggnadsområden tätt runt omkring är ur ett hållbarhetsperspektiv en före-
dömlig utbyggnad av staden. Nya bostäder ska byggas inom gång- och 
cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till rekreationsområden, skola 
och idrottsanläggningar. 

Detaljplan 
För området gäller idag två detaljplaner: 0884-P257, lagakraftvunnen 2004, 
och 08-VYS-379, lagakraftvunnen 1981. De anger naturmark för ”Haga-
lidsområdet”. Genomförandetiden har utgått. 

 
Detaljplan 0884-P257                  Detaljplan 08-VYS-379 

Övriga kommunala beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2017-09-13 till miljö- och 
byggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för området. 
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Planens förutsättningar 

Pågående markanvändning 
Området är en del av ett stort, sammanhängande naturområde som avskiljer 
flera större bostadsområden ifrån varandra.  

Planområdet är obebyggt och består av naturmark som avgränsas av 
befintliga bostadskvarter (kvarteret Vetet och kvarteret Kloker) samt Astrid 
Lindgrens gata. 

Natur, vegetation 
Området utgörs av en under senare år ohävdad, igenväxande ganska artrik 
blomsteräng med enstaka björkar. Ytan är relativt flack och sluttar något 
österut om Astrid Lindgrens gata. Omkringliggande natur är typiska grön-
ytor för Vimmerbys ytterområden. Här finns rester av det odlade kultur-
landskapet. 

Markområdet ingår inte i någon ängs- och betesmarksinventering eller ängs- 
och hagmarksinventering. 

En stenmur finns inom området. Eftersom den finns inom ett bebyggt 
bostadsområde bedöms den därför inte vara biotopsskyddad enligt 
Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm. 

 
Omkringliggande naturmark emellan befintliga planområden för Kv Vetet o Kloker. 



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

6 (16) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017-1141 
Antagandehandling 

2018-03-08 

 
 

 

Kultur och rekreation 
Fram till naturområdet går en gång- och cykelväg som ansluter till Dvärg-
stigen och som binder ihop bostadskvarteren väster om planområdet. Stråket 
är en del av ett större sammanhängande grönstråk från Kohagen i väster till 
motionsspåret i öster. 

Riksintressen 
Området berör inte något riksintresse. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 

Stads- och landskapsbild 
Planområdet angränsar till ett bostadsområde som planerades och be-
byggdes i mitten 2000-talet. Enstaka villor är uppförda under 2010-talet. 
Detaljplanen innehåller stora allmänna grönytor. 

 
Hus på intilliggande fastigheter; Havren 1 och 2, respektive Vetet 1. 

Befintlig bebyggelse har i enlighet med gällande detaljplan uppförts fri-
stående i 1-2 våningar. Området har reglerats hårt i detaljplanen för att 
uppnå intentionerna med att skapa ”bullerbykänsla”. Dessvärre har 
planbestämmelserna frångåtts vid bygglovgivning dels som mindre 
avvikelse och dels på grund av att de saknar stöd i plan- och bygglagen. 

Fasaderna är mestadels av stående träpanel i ljusa färger, men även 
reveterad fasad förekommer. Taken, mestadels sadeltak, somliga med delvis 
valmade gavelspetsar, är belagda med röda eller bruna betongpannor. 
Villorna har spröjsade enluftsfönster och en del burspråk under takfallen. 
Entrérna är försedda med verandor. 

Offentlig och kommersiell service 
Vimmerby stadskärna ligger cirka 2,5 kilometer sydväst om planområdet. 
Där finns såväl allmän som kommersiell service och handel. Skolor, dagis 
och sporthallar finns inom 1,5 kilometers avstånd från området. 
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Gator och trafik 
Planområdet trafikeras från Rådjursstigen via matargatan Astrid Lindgrens 
gata. 

Gatuområdet är 6 meter brett utan strikt trafikseparering. Tillåten hastighet i 
centrum är 50 km/h, men kommer att sänkas till 40 km/h under 2018. Detta 
beslutade kommunfullmäktige 2015-11-23 genom att anta hastighetsplanen 
”Rätt fart i staden”. 

Vimmerby centrum nås med bil via Snokebovägen och vidare via 
Drottninggatan. En gång- och cykelbana löper mellan bostadskvarteren fram 
till Lundgatan. Där finns separerad gång- och cykelbana som fortsätter längs 
Drottninggatan till centrum. 

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk undersökning saknas för planområdet och ska göras före 
byggnation. Med erfarenhet från tidigare upprättad geoteknisk undersökning 
(K-Konsult 1975) inför byggnation av intilliggande bostadskvarter, samt 
kommunens trycksondering 2003, bedöms markförhållanden som goda för 
en normal grundläggning. Undersökningarna visar att marken i huvudsak 
besår av friktionsmaterial samt berg på ett djup av 0,5-1,8 meter. 

Hydrologiska förhållanden 
Man kan räkna med att marken är tillräckligt genomsläpplig för att ingen 
direktavrinning på markytan ska kunna ske annat än lokalt. Området 
bedöms inte bli översvämningsdrabbat vid beräknade framtida 100-års 
flöden. 

Markföroreningar 
Det finns inga kända föroreningar inom planområdet. 

Radon 
Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde. Marken utgörs i 
huvudsak av normalradonmark men lokala variationer kan förekomma. 

Buller 
Området påverkas av trafikbuller främst från Astrid Lindgrens gata. Buller-
mätningar visar att vare sig planområdet eller omkringliggande bostads-
områden inte påverkas av ljudnivåer, högre än lagstadgade, från trafiken 
vare sig i dagsläget eller i framtiden (år 2030). Den dimensionerande 
årstiden är under sommaren då turisttrafiken bidrar till ökad bilmängd.  
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Sommartrafik 2010       Sommartrafik 2030  
Ekvivalent ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark (Ramboll 2013). 
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Planförslaget 

Övergripande mål 
Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där 
det råder ett högt bebyggelsetryck. I kommunens fördjupade översiktsplan 
för Vimmerby ska ny bostadsbebyggelse möjliggöras genom förtätningar av 
staden inom gång- och cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till 
rekreationsområden, skola och idrottsanläggningar. 

Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i centrala 
och attraktiva lägen. 

Bebyggelse 
Ny bebyggelse ska anpassas till intilliggande bostadskvarter. Detaljplanen 
tillåter därför endast friliggande villor. Volym och placering är avvägda 
efter befintliga bostadshus. Byggrätten är begränsad till 225 m2 per fastighet 
och nockhöjden till maximalt 5,5 meter. 

Natur, rekreation 
I planförslaget sparas naturmark mellan bostadskvarteren Vetet och Kloker 
så att fortsatt passage kan ske mot Hagalid. 

Gator och trafik 
I planförslaget finns en liten del av Rådjursstigens anslutning mot Astrid 
Lindgrens gata med för att säkerställa sikt i gatukorsningen. Denna 
sikttriangel har i planen fått beteckningen ’GATA’. 

Bostadsfastigheten närmast gatan har försetts med utfartsförbud längs Astrid 
Lindgrens gata och längs sikttriangeln på Rådjursstigen. 

Teknisk försörjning 

El 
El finns framdraget i området. El- och teleanslutning sker i samråd med el- 
och teleleverantör. 

Värme 
Ambitionen för bostäderna är att de uppförs med god isolering samt att de 
förses med uppvärmningssystem som har hög verkningsgrad. Den energi 
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som behöver tillföras bör baseras på förnyelsebara energikällor såsom sol, 
vind, vatten och biobränslen. 

Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsledningar finns framdragna i Rådjursstigen. Nya 
anslutningspunkter ska anläggas vid de tillkommande bostadsfastigheterna. 

Avfallshantering 
Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan. 

Elektroniska kommunikationer 

Det finns möjlighet för alla fastigheter i Vimmerby tätort att ordna fiber-
anslutning. 

Geotekniska frågor 
En geoteknisk undersökning saknas för området. Med erfarenhet från 
tidigare genomförd byggnation inom planområdet bedöms markförhåll-
anden som goda för en normal grundläggning. 

Dagvattenhantering 
De nya lucktomterna ska kopplas på befintligt dagvattensystem eftersom de 
ligger i detaljplanelagda områden som redan idag ingår i VA-huvudmannens 
verksamhetsområde för VA.  

 
Dagvattnets väg genom 4 km öppna diken för att inte påverka recipienten negativt. 

Öppet dike 

Planområde 

Krön 

Öppet dike 

Öppet dike 
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Den hårdgjorda ytan på tomterna begränsas med en planbestämmelse på 
plankartan (maximalt 35% av markytan får hårdgöras) eftersom kapaciteten 
på det befintliga ledningsnätet för dagvatten sannolikt inte kommer att 
utökas. På så sätt kan tillkommande dagvattenvolym begränsas, till exempel 
vid extrema regntillfällen. 
Vatten från hårdgjorda ytor, främst från tak, leds i befintlig dagvatten-
ledning fram till Vimmerby 3:3 vid Kalkstensgatan där det mynnar ut i 
öppet dike. I det 4 kilometer långa öppna diket luftas och infiltreras 
dagvattnet innan det mynnar ut i Kröns södra del via Skvalbäcken.  

Hälsa och säkerhet 
Radon 
Ny bostadsbebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. I Boverkets bygg-
regler (BFS 1993:57) finns föreskrifter med funktionskrav för att radon-
haltens årsmedelvärde och gammastrålningsnivån inte ska överstiga angivna 
värden. Detta behandlas vid bygglovgivningen. 

Buller 
En exploatering av planområdet innebär marginellt mer trafik, vilket för 
med sig försumbart mer ljud mot dagens situation. Några större permanenta 
störningar i och med ett genomförande av planen är dock inte sannolikt.
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Planens konsekvenser 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning har upprättats och ingår i planhandlingarna. Där fram-
går att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra någon betydande 
miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG), 6 kap miljöbalken. 
Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte 
upprättas.  

Planens genomförande strider inte mot mark- och vattenanvändningen i 
översiktsplanen. Detaljplanens genomförande strider inte heller mot de 
föreslagna lokala miljömålen och inte heller mot de långsiktiga miljömål 
som beslutats nationellt och regionalt. 

Miljökonsekvenser 

Natur- och vattenområden 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 

 Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning 
med mark- och vattenområden, 3 kap miljöbalken. 

 Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet, 4 kap miljöbalken. 

Riksintressen och skyddade områden 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte beröra skyddade 
områden, 7 kap miljöbalken. 

Stadsbild 
Planområdet ingår i ett redan utbyggt bostadsområde och ny bebyggelse 
kommer att anpassas till befintlig. Den nya bebyggelsen placeras på 
konsekvent avstånd mot Rådjursstigen och Astrid Lindgrens gata. Områdets 
karaktär kommer inte att förändras och stadsbilden bedöms därför inte 
påverkas negativt. 

Konsekvenser för miljökvalitetsnormer 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte medverka till att 
miljökvalitetsnormerna överskrids, 5 kap miljöbalken. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 
skyddade områden) syftar till att tillståndet i våra vatten inte ska försämras 
och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Kvaliteten på grund-
vattenförekomster bedöms inte försämras. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga yt- och grundvattenförekomster 
inom Sverige infördes i december 2009 och Vimmerby kommun omfattas 
av föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den vattenförekomst som 
ligger närmast planområdet är Krön: SE640446-149870. 

För området gäller att följande kvalitetskrav ska uppnås: 
Ekologisk status: god status 2027. Idag bedöms den otillfredsställande. 
Åtgärder krävs för att god ekologisk status ska kunna uppnås till år 2027. 
Kemisk status: god kemisk ytvattenstatus. Idag bedöms Kröns kemiska yt-
vattenstatus ej som god. De ämnen som bedöms är kvicksilver och brom-
erad difenyleter. Problemen beror främst på påverkan av långväga luftburna 
föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dags-
läget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda dessa ämnen så att vi får en 
god kemisk status. Ämnena får dock inte öka.  
Krön är negativt påverkad, främst av övergödning. Ibland förekommer 
nästan syrefria bottnar och växtplanktonprover signalerar övergödning. Alg-
blomning är relativt frekvent förekommande. 
Kommunala reningsverk finns i Storebro och i Vimmerby uppströms Krön. 
Reningsverket i Södra Vi har utsläpp i mellersta delen av Krön. Även jord-
brukspåverkan märks då det längs långa sträckor odlas alldeles intill ån och 
det är brist på skuggande vegetation i åkanten. Efter rensningen av ån är 
detta särskilt tydligt. Detta medför att fisk och andra djur missgynnas. 
Dagvatten från Vimmerby tätort släpps ut dels i Stångån, men även via en 
drygt 4 km lång bäck, Skvalbäcken, ut i södra delen av Krön. 
Detaljplanen kommer inte att ändra mängden dagvatten från planområdet. 
Dagvattnet i planområdet ska tas omhand i kommunens dagvattensystem. 
Då kapaciteten på det befintliga ledningsnätet sannolikt inte kommer att 
utökas har den hårdgjorda ytan på tomterna begränsats med en planbestäm-
melse på plankartan. På så sätt kan tillkommande dagvattenvolym be-
gränsas, till exempel vid extrema regntillfällen. Dagvattnet kan då infiltreras 
i tomtmarken. 
När vattnet slutligen når recipienten Krön bedöms det inte blir någon ökning 
av dagvattenpåverkan på ytvattenförekomsten Krön. 
Detaljplanen i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa 
och miljön. Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt svensk för-
fattningssamling (SFS 2001:527) för luft, med gränsvärden för kväveoxid, 
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kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhus-
luft, bensen och ozon, bedöms inte överskridas på grund av planförslaget.  

Inga mätningar har genomförts i kommunen men luftkvalitén bedöms som 
god och gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande och 
orterna är förhållandevis små. Detaljplanen bedöms inte innebära någon 
försämring av luftkvaliteten. 

Miljökvalitetsnormer för buller 
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. 
Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors 
hälsa av omgivningsbuller. 

I de största kommunerna omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller 
från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Även i 
mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan 
vara att begränsa buller. 

Buller, det vill säga oönskat ljud, mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av 
människan mäts normalt i decibel A (dBA). Ekvivalenta bullernivåer är 
buller beräknat som ett genomsnitt per dygn. Naturvårdsverkets riktvärde 
för ekvivalenta ljudnivåer från vägar vid en bostads fasad är 60 dBA och 
riktvärdet för maximala ljudnivåer är 70 dBA på utomhusplats.  

Trots beräknad ökad besöksfrekvens till turistanläggningarna Näs och ALV 
samt förväntad befolkningstillväxt i tätorten förväntas bullersituationen bli 
bättre i framtiden enligt den bullerkartläggning som utförts av Ramböll för 
Vimmerby tätort. Huvudanledningen är de föreslagna förändringarna av 
hastighetsgränserna på tätortens vägnät.  
De föreslagna lucktomterna och det befintliga bostadsområdet är dock 
placerade på sådant avstånd från gatan att de inte påverkas av ljudnivåer, 
högre än lagstadgade, från trafiken vare sig i dagsläget eller i framtiden (år 
2030). Den maximala påverkan på byggbar mark är inom intervallet 50-55 
dBA. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förtätning är ett sätt att försöka att skapa en mer hållbar stadsutveckling.  
En tätare stad anses vara mer energieffektivare och leda till färre utsläpp 
eftersom invånarna bor närmare arbeten och lokal service och därmed är 
mindre beroende av bilen. Istället främjas andra färdsätt såsom att gå, cykla 
eller färdas med kollektivtrafik.  
Genom att bygga i redan exploaterade områden kan den befintliga infra-
strukturen och servicen utnyttjas. 
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Sociala konsekvenser 
En tät stad har en hög tillgänglighet som leder till ökade sociala och 
ekonomiska interaktioner. 

Barnkonsekvenser 
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur barn-
perspektiv. 

Jämställdhet 
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur jäm-
ställdhetsperspektiv. 

Tillgänglighet 
Bostadstomterna har goda förutsättningar att anpassas ur tillgänglighets-
perspektiv. Markens tillgänglighet får anses vara god för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. God tillgänglighet till husens 
entréer säkerställs vid bygglovgivningen utifrån befintliga gatuhöjder. 

Fastighetskonsekvenser 
Allmän platsmark i form av naturmark kommer att övergå till kvartersmark 
för bostäder (privatägd mark). 

VIMMERBY 3:3  
Från Vimmerby 3:3 avstyckas mark för bostäder till två nya bostads-
fastigheter. De nya fastigheterna ansluter till kvarteret Vetet och får 
förslagsvis beteckningarna Vetet 4 och 5. 
 
VETET 4 (norra fastigheten) 
Cirka 1200 m2 avstyckas från Vimmerby 3:3 till ny bostadsfastighet. 
Utfart sker till Rådjursstigen, utfartsförbud mot Astrid Lindgrens gata. 
Adressen föreslås bli Rådjursstigen 2A. 
 
VETET 5 (södra fastigheten) 
Cirka 1000 m2 avstyckas från Vimmerby 3:3 till ny bostadsfastighet. 
Utfart sker till Rådjursstigen. 
Adressen föreslås bli Rådjursstigen 2B. 
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Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Allmänt 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar 
åtgärderna och när de ska vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan. 

Tidplan för genomförande 
Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige under 
hösten 2018. Därefter är detaljplanens genomförandetid 5 år. 

Ansvarsfördelning 
Vimmerby kommun initierar fastighetsbildning inom planområdet. VEMAB 
upprättar anslutningspunkter för vatten, avlopp och dagvatten. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark (gata) i planområdet. 

Avtal 
Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

Ekonomiska frågor 
Kommunen ansöker om och står för samtliga förrättningskostnader till 
Lantmäteriet. 

Plankostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal som upprättats innan 
detaljplanearbetet påbörjats. Inga planavgifter tas därmed ut i samband med 
bygglovet.  

Bygglovsavgift tas ut av exploatör i samband med bygglovgivning. VA-
avgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Tekniska utredningar 
Utredningar som ligger till grund för utformning och ställningstaganden: 

 Trafikanalys Vimmerby, Ramboll 2013-08-20 
 Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramboll 2013-08-22 
 Hastighetsplan - Rätt fart i staden, Ramboll 2014-12-08 

Medverkande tjänstemän 
Sara Dolk, stadsarkitekt 
Sten Ellingsworth, mätningsingenjör 
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 Sammanträdesprotokoll  1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-17 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Vetet, 
Vimmerby kommun. Antagande 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplan för del av 

Vimmerby 3:3 kv Vetet, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för 

antagande. 

 

Lagstöd 
PBL 5 kap 27-32 §§ Antagandet av en detaljplan. 

 

Motivering till beslut 
Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i Vimmerby 

tätort. 

 

Sammanfattning 
Detaljplaneförslag för två lucktomter intill befintligt bostadskvarter. 

 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit på samråd- och granskningsremiss under 2018. 

Yttranden från sex instanser kom in under samrådstiden. Inga synpunkter 

från sakägare har kommit in. Yttrandena föranledde inga ändringar av 

planhandlingarna. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet. 

 

Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

MBN § 173/2018 Dnr MBN 2017-1141  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 273 Dnr 2017/000435 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Vetet, Vimmerby 
kommun. Planuppdrag MoB 2017-1141 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att överlämna detaljplan för del av Vimmerby 

3:3 kv Vetet, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i Vimmerby 

tätort. 

 

Detaljplanen har varit på samråd- och granskningsremiss under 2018. 

Yttranden från sex instanser kom in under samrådstiden. Inga synpunkter 

från sakägare har kommit in. Yttrandena föranledde inga ändringar av 

planhandlingarna. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet.  

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 309 Dnr 2018/000279 214 

Detaljplan för del av Ålhult 3:1 samt Ålhult 3:2, 
Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

överlämna detaljplan för del av Ålhult 3:1 och Ålhult 3:2, Vimmerby 

kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  

Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny fördelnings-

station (transformatorstation) i anslutning till befintlig station längs 

Saxekullen i Gullringen. 

 

Planområdet omfattar hela den befintliga fördelningsstationen samt mark 

som tidigare planlagts för allmän platsmark (park/plantering). Utökningen av 

transformatorstationen behövs för att kunna genomföra kapacitetsökning där 

det bland annat ska uppföras en 130 kV luftledning mellan Vimmerby och 

Kisa.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplan för del av 

Ålhult 3:1 och Ålhult 3:2, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för 

antagande.  

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

________________ 

 



 

   
  
 
 

 

 

Granskningsutlåtande 
Detaljplan för del av Ålhult 3:1 samt Ålhult 3:2, 
Vimmerby kommun 

 

MBN 2017-1178 
Antagandehandling 
2018-09-16 
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Förfarande 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2011-08-23 (MBN § 409/2011) beslut 
om att upprätta en detaljplan för området. 

Planen hanteras med ett standardförfarande, då syftet inte är i strid mot 
översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan. 

 Detaljplaneförslaget har samråtts och varit föremål för granskning enligt 
plan- och bygglagen 9 kap 8-37 §§. 

 Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, Läns-
styrelsen, Lantmäteriet, kommunala organ och berörda organisationer. 
Planhandlingarna har även varit tillgängliga på miljö- och byggnadskontoret 
samt funnits på Vimmerby kommuns hemsida under hela granskningstiden. 

Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Samråd 
Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11-17 §§. 
Samrådstiden var 15 maj – 5 juni 2018 (tre veckor). 

Samrådshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2018-04-12 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-04-12 
Behovsbedömning, 2018-04-12 
Fastighetsförteckning, 2018-02-13 

Yttranden från 5 instanser/sakägare inkom under samrådstiden, varav tre 
utan erinran. 
Myndigheter: 
Länsstyrelsen 2018-05-17 
Lantmäteriet 2018-05-29 
Kommunala organ: 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 2018-05-31 
Sakägare: 
Ålhult 3:13 2018-06-08 
E.ON Energidistrubition AB 2018-06-05 
 
Inkomna samrådsyttranden föranledde komplettering på plankartan avse-
ende exploateringsgrad (maximalt 1000 m2) för att säkerställa möjlighet till 
infiltration av dagvatten.  
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Detaljplanen väckte även vissa frågor om skogen och vägen på Saxekullen:  

Det kommer att behövas ett ”trädsäkert” område kring själva anläggningen. 
Detta för att inte riskera att det faller ner träd mot stationsområdet, det vill 
säga på staketet kring anläggningen eller övriga elektriska delar. Det 
kommer dock inte att tas ner mer skog än vad som behövs.  

Den utökade byggrätten kommer inte att medföra ökad belastning på vägen 
Saxekullen (med enskilt huvudmannaskap) då en större anläggning i sig inte 
kräver frekventare service och underhåll med fordon än tidigare. 

Granskning 
Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 18-22 §§. 
Granskningstiden var 22 augusti – 12 september 2018 (3 veckor). 

Granskningshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2018-08-16 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-08-16 
Behovsbedömning, 2018-01-08, reviderad 2018-08-16 
Fastighetsförteckning, 2018-07-30 

5 yttranden inkom under granskningstiden, samtliga utan erinran. 
Myndigheter: 
Länsstyrelsen 2018-08-28 
Lantmäteriet 2018-09-04 
Kommunala organ: 
Samhällsbyggnadsavdelningen 2018-09-10 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 2018-09-04 

Sakägare: 
E.ON Energidistrubition AB 2018-09-14 
 
Inga ändringar har gjorts i planhandlingarna inför antagande. 

Ställningstagande 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27 §. 
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Inledning 
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den 
handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara 
allmän plats, kvartersmark (privat mark), hur bebyggelsen ska regleras. 
Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 

Till varje detaljplan hör också en plan- och genomförandebeskrivning som 
förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska genomföras. Avsikten 
är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka konsekvenserna blir 
när planen genomförs. 

Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en behovsbedömning för att avgöra om 
detaljplaneförslaget kan antas påverka miljön så mycket att en 
miljökonsekvensbeskrivning behövs. 

Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Planhandlingar 

Detaljplanehandlingarna består av: 

• Plankarta med bestämmelser 
• Plan- och genomförandebeskrivning  
• Fastighetsförteckning 
• Behovsbedömning 

Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av en ny 
fördelningsstation ( transformatorstation) i anslutning till befintlig station 
längs Saxekullen i Gullringen. 

Planprocessen 

Planen hanteras med ett standardförfarande eftersom syftet inte är i strid mot 
översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan.  

 
Processen vid standardförfarande. 
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Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.  

Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter som 
berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. 

När samrådet genomförts kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter 
som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på 
platsen. 

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter in-
komna synpunkter ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning 
under två veckor. 

Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, 
till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet 
om förslaget till detaljplan. 

Synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i ett gransknings-
utlåtande. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodo-
sedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. 
Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas. 

Plandata 

Läge 

Planområdet är beläget i den västra delen av Gullringen, längs Saxekullen  
cirka 1000 meter från Gullringen centrum. Området omfattar hela den 
befintliga fördelningsstationen på fastigheten Ålhult 3:2 och en mindre del 
av fastigheten Ålhult 3:1. 

Areal 

Planområdet omfattar ca 10 300 m². 

Ägoförhållanden 

Ålhult 3:2 ägs av E.ON Energidistribution AB 

Ålhult 3:1 ägs av Sveaskog förvaltnings AB. 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Planområdet är inte omnämnt i gällande översiktsplan. 

Detaljplan 

För planområdet gäller detaljplan 08-SVI-926 som vann laga kraft 1963-03-
04. Gällande detaljplan reglerar fastigheten Ålhult 3:2 till ”Es – 
Transformatorstation” medan resterande del av det nu aktuella planområdet 
regleras till ”Park eller plantering” och ”Vägmark”. 

Övriga kommunala beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2011-08-23 (MBN § 409/2011) till 
miljö- och byggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för området. 
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Planens förutsättningar 

Pågående markanvändning 

Inom den del av planområdet som idag utgörs av befintlig fördelningsstation 
finns en mindre teknikbyggnad samt transformatorutrustning. Resterande 
del utgörs av barrskog samt mindre öppna ytor längs Saxekullen. 

Natur, vegetation 

Naturmarken inom planområdet består av dels en mindre kulle med 
barrskog och ett stråk med öppnare ytor under den kraftledning som löper 
längs Saxekullens västra sida. 

Kultur och rekreation 

Inom och väster om planområdet finns naturmark med mycket träd, 
framförallt barrträd.   

Riksintressen 

Planområdet berör inga Riksintressen. 

Fornlämningar 

Inom och i anslutning till planområdet finns tre kända fornlämningar i form 
av kolningsanläggningar.  

 

De tre kända fornlämningarna inom och i anslutning till planområdet ( RAÄ Fornsök) 

De två fornlämningar (RAÄ Södra Vi 574 och 575) som ligger ca 20 meter 
väster om den befintliga fördelningsstationen har kategoriserats som 
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välbevarade medan den fornlämning (RAÄ Södra Vi 576) som ligger i 
gränsen mot den befintliga fördelningsstationen är skadad och delvis 
borttagen. Dateringen av anläggningarna spänner över ett vitt tidsspann från 
Järnålder till nyare tid. 

Skyddad natur, bebyggelse, anläggningar 

Planområdet innehåller ingen skyddad natur, skyddad bebyggelse eller 
skyddade anläggningar. 

Stads- och landskapsbild 

Detaljplanens genomförande innebär ingen påtaglig förändring av befintlig 
landskapsbild i och med att det redan idag finns en fördelningsstation på 
platsen. 

Offentlig och kommersiell service 

Offentlig och kommersiell service finns i centrala Gullringen, cirka 1000 
meter öster om planområdet. 

Gator och trafik 

Planområdet har idag anslutning till Saxekullen och kommer även efter 
denna detaljplans genomförande ha anslutning till Saxekullen. 

Geotekniska förhållanden 

Geoteknisk undersökning av området har inte utförts. Enligt Sveriges 
Geologiska Undersökningars jordartskarta består marken av isälvssediment 
och sandig morän. 

Hydrologiska förhållanden 

Marken bedöms vara tillräckligt genomsläpplig för att ingen direktavrinning 
på markytan ska kunna ske annat än lokalt. Området bedöms inte bli 
översvämningsdrabbat vid beräknade framtida 100-års flöden. 

Markföroreningar 

Mark inom Ålhult 3:2 sanerades 2001 i samband med en ombyggnation av 
transformatorstationen. I övrigt finns inga kända markföroreningar inom 
planområdet. 

Radon 

Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde. Marken utgörs i 
huvudsak av normalradonmark. Lokala variationer kan förekomma. 
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Skredrisk 

Marken inom planområdet är inte skredbenägen. 

Översvämningsrisk 

Planområdet är inte utsatt för översvämningsrisk i samband med 100- eller 
200-årsregn. 

Buller 

Visst buller från järnvägen kan förekomma. Vägarna i planområdets 
närområde är sparsamt trafikerade medför inget större trafikbuller. 

Farligt gods 

Ingen av vägarna i planområdets närområde är utpekade transportleder för 
farligt gods. 
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Planförslaget 

Övergripande mål 

Detaljplaneförslagets övergripande mål är att möjliggöra uppförande av en 
ny fördelningsstation. Denna är en del i en större kapacitetsökning i området 
där det bla ska uppföras en 130 kV luftledning mellan Vimmerby och Kisa. 
Befintlig fördelningsstation måste då ersättas för att denna ska kunna 
uppfylla gällande starkströmsföreskrifter. 

Bebyggelse 

Inom planområdet kommer mindre byggnader uppföras för att hysa den 
teknik som fördelningsstationen behöver samt teknisk utrustning för 
fördelning av starkström. Det kommer också uppföras en mast för 
kommunikation och övervakning av anläggningen. Delar av planområdet 
kommer inhägnas med ett högre nätstaket. Byggrätten är begränsad till 1000 
m2. 

När den nya fördelningsstationen är uppförd kommer den befintliga 
anläggningen rivas. 

Offentlig och kommersiell service 

Fördelningsstationen är en del av det övergripande systemet för distribution 
av elkraft i denna del av Sverige. 

Grönstruktur 

Natur- och parkområden 

Planförslaget innehåller inga ytor för natur- och parkområden. 

Vattenområden 

Planförslaget innehåller inga ytor för vattenområden. 

Rekreation och lek 

Planförslaget innehåller inga ytor för rekreation och lek. 

Strandskydd 

Planområdet ligger inte inom område som omfattas av strandskydd. 

Gator och trafik 

Planområdet kopplas även efter denna detaljplans genomförande till 
Saxekullen. Inom planområdet kommer en serviceväg att anläggas mellan 
Saxekullen och den planerade anläggningen. 
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Teknisk försörjning 

El 

Planområdet kopplas till det allmänna elnätet. 

Värme 

Byggnader inom området är ej för stadigvarande vistelse och behov av 
uppvärmning förekommer ej. 

Vatten och avlopp 

Byggnader inom området är ej för stadigvarande vistelse och behov av 
anslutning till vatten- och avlopp förekommer ej.  

Avfallshantering 

Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan. 

Elektroniska kommunikationer 

Mast för elektroniska kommunikation och övervakning av anläggningen 
kommer uppföras inom planområdet. 

Geotekniska frågor 

Samtliga byggnader och tekniska installationer är av lättare modell och 
kräver endast enklare grundläggning. 

Dagvattenhantering 

Markförhållanden bedöms vara goda för att dagvatten ska kunna 
omhändertas inom planområdet. Större delen av området kommer inte att 
hårdgöras vilket underlättar infiltration av dagvatten då byggrätten innebär 
att knappt 10 % av markytan kan bebyggas. 

Hälsa och säkerhet 

Den planerade anläggningen kommer att omges av ett högre staket vilket 
hindrar obehöriga att tillträda området.  

Hantering av markföroreningar 

Om förorening upptäcks ska tillsynsmyndigheten i Vimmerby kommun 
underrättas, som avgör hur dessa massor ska tas om hand.  

Radon 

Bebyggelse inom planområdet är ej avsedd för stadigvarande vistelse. 
Särskild hänsyn till eventuell radon behöver ej tas. 
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Översvämning 

Planområdet är inte utsatt för översvämningsrisk i samband med 100- eller 
200-årsregn. 

Buller 

Bebyggelse inom planområdet är ej avsedd för stadigvarande vistelse. 
Särskild hänsyn till eventuellt buller behöver ej tas då anläggningen i sig 
inte bedöms alstra något störande buller. 

Farligt gods 

Bebyggelse inom planområdet är ej avsedd för stadigvarande vistelse. 
Särskild hänsyn till eventuella risker med farligt gods behöver ej tas. 
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Planens konsekvenser 

Behovsbedömning 

En behovsbedömning har upprättats och ingår i planhandlingarna. Där fram-
går att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra någon betydande 
miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG), 6 kap miljöbalken. 
Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte 
upprättas.  

Planens genomförande strider inte mot mark- och vattenanvändningen i 
översiktsplanen. Detaljplanens genomförande strider inte heller mot de 
föreslagna lokala miljömålen och inte heller mot de långsiktiga miljömål 
som beslutats nationellt och regionalt. 

Miljökonsekvenser 

Natur- och vattenområden 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 

• Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning 
med mark- och vattenområden, 3 kap miljöbalken. 

• Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet, 4 kap miljöbalken. 

Riksintressen och skyddade områden 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte beröra skyddade 
områden, 7 kap miljöbalken. 

Landskapsbild 

Landskapsbilden i planområdets närhet är redan idag influerad av både 
industribyggnaderna öster om Saxekullen och befintlig fördelningsstation. 
Utvidgningen av fördelningsstationen antas inte medföra någon större 
förändring av landskapsbilden. 

Kulturhistorisk värdefull miljö 

Inom och i anslutning till planområdet finns tre kända fornlämningar. De två 
som hamnar inom detta planområde skyddas mot ingrepp genom 
planbestämmelsen ”q – kulturhistoriskt värdefullt område, inga markingrepp 
får göras”. 

Hälsa och säkerhet 

Buller 
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Naturmarken intill planområdet består delvis av en mindre kulle vilket 
begränsar planområdets påverkan på intilliggande bostäder. Den planerade 
anläggningen bedöms inte ge upphov för störande buller för intilliggande 
bostäder.  

Elektromagnetisk strålning 
Naturmarken intill planområdet består delvis av en mindre kulle vilket 
begränsar planområdets påverkan på intilliggande bostäder. Riktvärden för 
elektromagnetisk strålning från den planerade anläggningen bedöms inte 
överskridas vid intilliggande bostäder. 

Konsekvenser för miljökvalitetsnormer 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte medverka till att 
miljökvalitetsnormerna överskrids, 5 kap miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 
skyddade områden) syftar till att tillståndet i våra vatten inte ska försämras 
och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Kvaliteten på grund-
vattenförekomster bedöms inte försämras. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga yt- och grundvatten-förekomster 
inom Sverige infördes i december 2009 och Vimmerby kommun omfattas 
av föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt.  

Grundvatten 

Närmaste grundvattenförekomst är Verveln-Gullringen, SE641236-149224. 
Planområdet gränsar till grundvattenförekomsten. Statusen är god och det 
bedöms inte finnas någon risk att grundvattenförekomsten ska påverkas 
negativt genom utförandet av detaljplanen. 

Ytvatten 

Den ytvattenförekomst som ligger närmast planområdet är Vervelån: Ören – 
Verveln – SE640981-149327. 

Dagens ytvattenstatus för Ören – Verveln är:  
Ekologisk status – måttlig  
Kemisk status – god (exklusive kvicksilver) 
 
För området gäller att följande kvalitetskrav ska uppnås:  
God ekologisk status 2021  
God kemisk ytvattenstatus  



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

13 (15) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017-1178 
Antagandehandling 

2018-08-16 

 
 

Åtgärder krävs för att god ekologisk status ska kunna uppnås till år 2021. 
Vervelån är negativt påverkad främst via de två dammar som finns, där båda 
utgör definitiva vandringshinder för fisk och andra djur. Aktuella åtgärder 
ska utföras här.  

Dagvattnet i planområdet ska så mycket som möjligt infiltrera i marken.  

Detaljplanen i sig bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormen, varken den ekologiska statusen eller den kemiska. 
Kommunen bedömer att det inte blir någon ökning av dagvattenpåverkan på 
ytvattenförekomsten Vervelån: Ören – Verveln 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa 
och miljön. Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt svensk för-
fattningssamling (SFS 2001:527) för luft, med gränsvärden för kväveoxid, 
kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhus-
luft, bensen och ozon, bedöms inte överskridas på grund av planförslaget.  

Inga mätningar har genomförts i kommunen men luftkvalitén bedöms som 
god och gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande och 
orterna är förhållandevis små. Detaljplanen bedöms inte innebära någon 
försämring av luftkvaliteten. 

Miljökvalitetsnormer för buller 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. 
Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors 
hälsa av omgivningsbuller. 

I de största kommunerna omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller 
från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Även i 
mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan 
vara att begränsa buller. 

Buller, det vill säga oönskat ljud, mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av 
människan mäts normalt i decibel A (dBA). Ekvivalenta bullernivåer är 
buller beräknat som ett genomsnitt per dygn. Naturvårdsverkets riktvärde 
för ekvivalenta ljudnivåer från vägar vid en bostads fasad är 60 dBA och 
riktvärdet för maximala ljudnivåer är 70 dBA på utomhusplats.  

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte medverka till att 
miljökvalitetsnormerna för buller överskrids. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Den planerade fördelningsstationen uppförs intill en befintlig 
transformatorstation. Planförslaget bedöms därför inte medföra några större 
ekonomiska konsekvenser för området.  

Sociala konsekvenser 

Den planerade anläggningen uppförs intill en befintlig transformatorstation. 
Planförslaget bedöms ej medföra några sociala konsekvenser för området.   

Fastighetskonsekvenser 

ÅLHULT 3:2  

8670 m2 från Ålhult 3:1 avses tillföras fastigheten genom 
fastighetsreglering. 

ÅLHULT 3:1 

Cirka 8670 m2 av fastigheten avses tillföras fastigheten Ålhult 3:2 genom 
fastighetsreglering. Områdets tidigare användning (park, plantering samt 
väg) övergår från allmän platsmark till kvartersmark (fördelningsstation för 
elförsörjning). 
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Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Allmänt 

En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar 
åtgärderna och när de ska vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan. 

Tidplan för genomförande 

Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige under 
sommaren/hösten 2018. Därefter är detaljplanens genomförandetid 5 år. 

Ansvarsfördelning 

E.ON Energidistribution AB initierar fastighetsbildning inom planområdet. 

Avtal 

Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

Fastighetsfrågor 

E.ON Energidistribution AB initierar nödvändiga fastighetsbildningar inom 
planområdet och svarar för samtliga fastighetsbildningskostnader. 

Ekonomiska frågor 

E.ON Energidistribution AB ansöker om och står för samtliga för 
rättningskostnader till Lantmäteriet. Plankostnaderna regleras i ett 
plankostnadsavtal som upprättats innan detaljplanearbetet påbörjats. Inga 
planavgifter tas därmed ut i samband med bygglov. Bygglovsavgift tas ut 
enligt gällande taxa. 

Medverkande tjänstemän 

Planhandlingarna har upprättats av Johan Bergström och Gustav Karnell, 
Sigma Civil AB i samarbetet med Vimmerby kommun. Kommunen 
ansvarar i samarbetet för hela myndighetshanteringen i planprocessen. 

Sara Dolk, stadsarkitekt 

Sten Ellingsworth, mätningsingenjör 

Krister Berger, Mätningstekniker 
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Sammanträdesdatum 

2018-10-17 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

 

Detaljplan för del av Ålhult 3:1 och Ålhult 3:2, 
Vimmerby kommun. Antagande 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplan för del av 

Ålhult 3:1 och Ålhult 3:2, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för 

antagande. 

 

Lagstöd 
PBL 5 kap 27-32 §§ Antagandet av en detaljplan. 

 

Motivering till beslut 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny fördelnings-

station (transformatorstation) i anslutning till befintlig station längs 

Saxekullen i Gullringen. 

 

Sammanfattning 
Planområdet omfattar hela den befintliga fördelningsstationen samt mark 

som tidigare planlagts för allmän platsmark (park/plantering). Utökningen 

av transformatorstationen behövs för att kunna genomföra kapacitetsökning 

där det bland annat ska uppföras en 130 kV luftledning mellan Vimmerby 

och Kisa. 

 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit på samråd och granskning under 2018. Yttranden 

från sex olika instanser kom in under samråds- och granskningstiden. Inga 

erinringar kom in under granskningsskedet. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet. 

 

Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

E.ON Elnät Sverige AB 

Sigma Civil AB 

 

 

MBN § 172/2018 Dnr MBN 2017-1178  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 274 Dnr 2018/000279 214 

Detaljplan för del av Ålhult 3:1 samt Ålhult 3:2, 
Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att överlämna detaljplan för del av Ålhult 3:1 

och Ålhult 3:2, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  

 

Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny fördelnings-

station (transformatorstation) i anslutning till befintlig station längs 

Saxekullen i Gullringen. 

 

Planområdet omfattar hela den befintliga fördelningsstationen samt mark 

som tidigare planlagts för allmän platsmark (park/plantering). Utökningen av 

transformatorstationen behövs för att kunna genomföra kapacitetsökning där 

det bland annat ska uppföras en 130 kV luftledning mellan Vimmerby och 

Kisa.  

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 294 Dnr 2018/000477 003 

Attestreglemente Vimmerby Kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att tillstyrka förslag till reviderat 

attestreglemente från och med 2018-12-01 

 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommuns nuvarande attestreglemente är i behov av uppgradering 

med anledning av förändrade rutiner och arbetssätt. 

Bestämmelserna i attestreglementet avser ett antal olika kontrollåtgärder av 

ekonomiska transaktioner och är en del i den interna kontrollen. 

Kontrollåtgärderna omfattning bestäms med hänsyn till väsentlighet och risk.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka förslag 

till reviderat attestreglemente från och med 2018-12-01 

 

Beslutsunderlag 

Attestreglemente för Vimmerby Kommun 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 268 Dnr 2018/000477 003 

Attestreglemente Vimmerby Kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att tillstyrka förslag till reviderat 

attestreglemente från och med 2018-12-01.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommuns nuvarande attestreglemente är i behov av uppgradering 

med anledning av förändrade rutiner och arbetssätt. 

Bestämmelserna i attestreglementet avser ett antal olika kontrollåtgärder av 

ekonomiska transaktioner och är en del i den interna kontrollen. 

Kontrollåtgärderna omfattning bestäms med hänsyn till väsentlighet och risk.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att tillstyrka förslag till reviderat 

attestreglemente från och med 2018-12-01 

Beslutsunderlag 

Attestreglemente för Vimmerby Kommun 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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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. 

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

vinst kommer dessa naturligtvis stanna inom kommunkoncernen.  



 

 
 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 

2018-10-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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. 

 

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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Administrativa avdelningen 

Felix Grönqvist 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(2) 

Datum 

2018-10-03  
Referens 

VIMKS 2018/000462/00  

 
Id 

62834  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
VIMMERBY KOMMUNKONCERN 

 

Policy för inköp av el Vimmerby kommunkoncern 

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. 

Ärendet 

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.  

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 

mailto:kommun@vimmerby.se
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VIMKS 2018/00046200  
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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 ska skickas till 

Vimarhem AB 

Ekonomiavdelningen 

VD Vimmerby Energiförsäljning AB 

 

 

 

 

Carolina Leijonram   Torbjörn Swahn 

Kommundirektör                                     VD Vimmerby Energiförsäljning AB 

 

 

Jan Erixon    Mattias Karlsson 

VD Vimarhem AB   Ekonomichef 
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§ 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 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 föl-jande: 

 

- 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 syn-nerliga 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 

 

___________________ 

 



    TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
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   Diarienummer 2018/000267 109 

Utvecklingsavdelningen   Id 62453 

CÖ 
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Kommunstyrelsen 
 

 

Motion – Microstöd till småföretag 
 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  avslå motionen på grund av att den strider mot kommunallagen 

     

 
Ärendet 

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 syn-

nerliga 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. livsme-
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delsbutiker 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. 

  
Beslutet ska skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 
Beslutsunderlag 

Kommunallagen 2:8 1 st. 

 

 

 

Carina Östh 

Näringslivsutvecklare 



 

Microstöd till 

småföretag 

Motion till kommunfullmäktige i Vimmerby 

Många välmående företag i olika branscher är viktigt för att få en 

fungerande kommun som kan möta framtiden.   

 

Samhälle och näringsliv förändras ständigt, och vilka framtidens framgångsrika 

företag kommer att bli kan ingen veta. Vad som däremot är säkert är att av de 

minsta företagen idag, eller något som ännu bara finns som en idé, i framtiden 

kan bli avgörande för vår kommuns utveckling. 

 

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

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

samhället på fler sätt än att erbjuda arbeten, och som inte lämnar vår kommun 

för kortsiktiga vinster någon annanstans  

 

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

EU-medel, är ofta till ingen hjälp alls för de minsta och växande företagen. Vad 

EU menar med småföretag är en helt annan sak än vad vi här i Hultsfred tänker 

på när vi hör ordet. För att kunna nå de stöd som finns krävs det en redan 

relativt stor verksamhet och framför allt kapital för att komma på fråga.  

 

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

minsta företagarna, ett Microstöd. För de allra minsta företagen kan ett sådant 

stöd vara skillnaden mellan att ta ett viktigt och osäkert utvecklingssteg eller att 

inte växa alls. Konkret kan det handla om inköp av en liten maskin för 

automatisering eller utöka kapaciteten, men minst lika värdefullt är känslan att 

någon tror på ens idé så pass att man får stöd till den.  

 

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

en framtida framgångsrik företagare. Därför föreslår vi att kommunen inför ett 

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

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

uttagningskommitté bestående av företagare och kommunen bör bildas. 

 

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi att: 

- kommunfullmäktige ger KS uppdraget att utveckla ett system med mikrostöd 

till små företag och personer med intressanta ideér.  

 

Vimmerby 180504 

 

 

 

Lars Johansson 

Vänsterpartiet
 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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 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. 
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2018-10-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 
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2018-10-09 
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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.  
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Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen.  

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 

 

___________________ 

 



 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 142 Dnr 2017/000110 109 

Motion Återinför PRAO - remissvar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på 

motionen och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen. Med hänvisning 

till att riksdagen beslutat om obligatorisk prao från och med 1 juli 2018 

anses motionen därmed besvarad.  

 

Sammanfattning och svar 

Kommunstyrelsen återremitterade motionen Återinför PRAO med 

motiveringen att avvakta riksdagens beslut (KS § 245, 2017-10-03).  

 

Riksdagen beslutade den 7 februari 2018 om att återinföra obligatorisk 

praktisk arbetslivsorientering (prao) för elever i årskurs 8 och 9 samt 10 i 

specialskolan. Praon ska omfatta minst tio dagar sammanlagt och bestäm-

melserna om obligatorisk prao gäller från 1 juli 2018. Bestämmelserna om 

obligatorisk prao gäller inte för elever som höstterminen 2018 börjar årskurs 

9 utan ska endast tillämpas för de elever som höstterminen 2018 påbörjar 

årskurs 8 i grundskolan. 

 

Det är huvudmannen som ansvarar för att hitta praoplatser åt eleverna och 

huvudmannen ska se till att det finns likvärdighet mellan skolorna. Det är 

upp till skolans huvudman att bestämma hur verksamheten kring prao ska 

organiseras på den enskilda skolan. Huvudmannen är ansvarig för att alla 

elever får en praoplats. Prao ska i första hand anordnas på en arbetsplats och 

i andra hand genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i 

gymnasieskolan.  

 

I Vimmerby kommun kommer den obligatoriska praon att anordnas från och 

med januari 2019. 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på 

motionen och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen. Med hänvisning 
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till att riksdagen beslutat om obligatorisk prao från och med 1 juli 2018 

anses motionen därmed besvarad.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Id 24256  

Kommunstyrelsens beslut, KS § 245, 2017-10-03  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

Kommunfullmäktige 

Vimmerby kommun 
 

Motion  

Återinför PRAO i Vimmerby! 
Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar. Stora grupper går i pension under de närmaste 

åren. Mängder av lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, socionomer och andra 

personalgrupper behöver anställas till skola, vård, omsorg och socialtjänst. Detsamma gäller 

exempelvis byggsektorn, där det råder stor brist på kunniga elektriker, snickare, VVS-

tekniker och plåtslagare. Samtidigt finns det områden med populära utbildningar, men som 

har stor risk att leda till arbetslöshet.  
 

PRAO är ett utmärkt sätt för ungdomar att få pröva om drömyrket verkligen motsvarar 

förväntningarna – och kanske upptäcka att andra yrken kan vara intressantare än man trott. 

Tyvärr togs PRAO i Vimmerby kommun bort för ett antal år sedan, efter att en 

arbetsplatsolycka drabbade en vuxen elev på en KY-utbildning, vilket satte ansvarsfrågan på 

sin spets. Det beslutades då att sluta även med grundskolans PRAO.  
 

Ganska snart kom protester från elever, som saknade denna möjlighet att på plats få pröva 

på olika yrken och sektorer. Vi kristdemokrater gick tidigt inför valet 2014 ut med att vi ville 

återinföra PRAO. Flera andra partier följde efter. Socialdemokraterna lade till och med en 

motion. När de kom i majoritet avslog de dessvärre sin egen motion.  
 

Nu har frågan väckts till liv igen. Ungdomarna själva har på olika sätt, bland annat i en 

budkavle till politikerna, uttryckt starka önskemål om att PRAO återinförs. Säkerhetsfrågan 

måste gå att lösa. Skolungdom ska ju inte utföra några tunga eller farliga arbetsuppgifter, de 

ska i första hand bilda sig en uppfattning om yrket genom att följa med i arbetet. Enligt några 

år gamla uppgifter lyckas 80-90 procent av landets kommuner lösa det. Då borde även 

Vimmerby kommun klara av det! 
 

PRAO är en viktig pusselbit i skolans studie- och yrkesvägledning, för att kunna vägleda 

ungdomar till yrken där de har förutsättningar att trivas och kunna försörja sig. Det skulle 

därför vara en stor vinst för varje enskild tjej och kille, och för hela samhället, om PRAO 

återinfördes i Vimmerby kommun.  
 

 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag  
 

Att  ta fram en plan för att återinföra PRAO i Vimmerby kommun. 

 

 

 

Gudrun Brunegård (KD)  Ola Gustafsson (KD) 
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§ 271 Dnr 2018/000296 109 

Motion om luciatåg på fullmäktige i december månad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om att ett luciatåg varje år 

ska uppträda under kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

Motiveringen är att traditioner är viktiga, och att luciatåg sprider glädje. 

Arbetsutskottet remitterade 2018-10-09, § 259, motionen till administrativa 

avdelningen för beredning. 

 

Aktuell situation 

Det finns en årlig tradition med luciatåg på Stadshuset. Det brukar ske 

omkring luciadagen, och det är skolelever som genomför luciatågen. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens presidium, och av 

kommunfullmäktiges presidium.  

 

Bedömning 

Presidierna för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige anser att befintligt 

luciatåg är tillräckligt.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att avslå 

motionen.  

Beslutsunderlag 

Motion från Anneli Jakobsson (SD), Id 61323 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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Administrativa avdelningen 

Jenny Andersson 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(1) 

Datum 

2018-10-17  
Referens 

VIMKS 2018/000296/109  

 
Id 

63081  

 

 

 Kommunfullmäktige 
 
 

 

Motion om luciatåg på fullmäktige i december månad 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen på grund av att befintligt luciatåg är 

tillräckligt. 

 

Ärendet 

Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om att ett luciatåg varje år ska 

uppträda under kommunfullmäktiges sammanträde i december. Motiveringen är 

att traditioner är viktiga, och att luciatåg sprider glädje. 

Arbetsutskottet remitterade 2018-10-09, § 259, motionen till administrativa 

avdelningen för beredning. 

Aktuell situation 

Det finns en årlig tradition med luciatåg på Stadshuset. Det brukar ske omkring 

luciadagen, och det är skolelever som genomför luciatågen. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens presidium, och av kommunfullmäktiges 

presidium.  

Bedömning 

Presidierna för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige anser att befintligt 

luciatåg är tillräckligt. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anneli Jakobsson (SD), Id 61323 

 

Beslutet ska skickas till 

Anneli Jakobsson 

Jenny Andersson 

Kommunsekreterare  
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Motion om luciatåg under KF 

Vi sverigedemokrater värnar om våra svenska traditioner och vill bevara dessa. Traditioner är viktiga för 
det sociala och kulturella arvet. Ett luciatåg uppträder under årets mörkaste månad, december och hon 
sprider glädje där hon med följe träder fram.  

Med anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta 

Att årligen ordna ett luciatåg under kommunfullmäktiges sammanträden i december månad 

Sverigedemokraterna 

Anneli Jakobsson 

Jimmy Rödin 

Kjell Jakobsson 

. 
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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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Maria Åkerö 
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1(2) 

Datum 

2018-04-09  
Referens 

VIMKS 2017/000505/109  

 
Id 

60559  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunstyrelsen 

 

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

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

att  avslå Lena Nilsson medborgarförslag om belysning längs GC-vägen 

Folkets park, med hänvisning till VEMABs yttranden.  

 

Ärendet 

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.  

 

Finansiering 

Kostnaden beräknas uppgå till 90.000 kr för 6 stycken belysningspunkter 

 

Beslutsunderlag 

Medborgareförslag från Lena Nilsson, ID 58750 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 
Maria Åkerö 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 

Datum 

2018-04-09  
Referens 

VIMKS 2017/000505109  

  

 

 
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  

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

VEMAB 

 

      

Maria Åkerö 

Trafikingenjör  
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Från: Per Svensson 
Skickat: den 5 mars 2018 06:56 
Till: Maria Åkerö 
Kopia: Jimmie Dyrberg 
Ämne: SV: Belysning Folkets park 
 
Hej 
 
Jag tycker att det känns lite onödigt, om man tycker att gångvägen är mörk så kan man gå på Örngatan 
det är inte så stor omväg 
 
Mvh 
Per 
 

Från: Maria Åkerö  
Skickat: den 1 mars 2018 13:06 
Till: Per Svensson <per.svensson@vimmerby.se>; Jimmie Dyrberg <jimmie.dyrberg@vimmerby.se> 
Ämne: Belysning Folkets park 
 
Hej! 

 
Jag frågade ju om priser för folkets park  

 

Nu undrar jag vad ni anser om det?  

 

 

Är det nödvändigt? Är det en bra investering? 

mailto:per.svensson@vimmerby.se
mailto:jimmie.dyrberg@vimmerby.se


Folkets park

Örngatan
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