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Datum 

2019-12-05 

 

Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
Tid: Måndagen den 16 december 2019 OBS! Kl. 15:00 
Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 
 

 Upprop 

1.  Val av protokolljusterare 

Informationsärenden 

2.  Meddelanden till kommunfullmäktige 

3.  Ledamöternas frågestund i fullmäktige 

4.  Interpellation angående arbetskläder till medarbetare inom socialförvaltningen 

Föredragande: Lars Sandberg (C) 

5.  Information från revisorerna till fullmäktige 

Beslutsärenden 

6.  Låneram och borgensavgiftsnivå år 2020, samt att ingå borgen för bolagens låneförpliktelser 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige fastställer låneram och borgen för år 2020 i enlighet med 
förslaget. 

7.  Budget för år 2020 med plan för åren 2021 tom 2023 

Budgetdebatten inleds med att varje partis företrädare gör ett anförande på tio minuter. 
Förslag till beslut, del 1: 
1. Kommunfullmäktige fastställer budget för år 2020. 
2. Kommunfullmäktige fastställer fördelningen av nämndernas driftsramar år 2020, vilket innebär att 
nettokostnaderna budgeteras till -984,5 mnkr. 
3. Kommunfullmäktige fastställer total finansiering år 2020 till 1 004,2 mnkr. 
4. Kommunfullmäktige fastställer investeringsram år 2020 till 80 mnkr. 
5. Kommunfullmäktige fastställer årets resultat år 2020 till 19,7 mnkr. 
6. Kommunfullmäktige fastställer tre finansiella mål år 2020 för bedömning av god ekonomisk 
hushållning: 
- ett resultat som motsvarar två procent av skatter och statsbidrag 
- amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen år 2016 på 50 öre 
- 100 % självfinansiering av investeringarna 
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Förslag till beslut, del 2: 
Kommunfullmäktige tillskjuter 8,0 mkr för budgetåret 2020 och planperiod 2021 – 2023, fördelat 
enligt följande:  
Socialnämnden: 2,3 mnkr  
Barn- och utbildningsnämnden: 2,0 mnkr  
Kommunstyrelsen: 1,0 mnkr  
Posten oförutsedda medel: 2,7 mnkr 
Reservationer på kommunstyrelsen:  
Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  
Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  
Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
 
Utdelningar av pris och hedersgåvor – klockan 17:30 

8.  Utdelning av Miljö- och byggnadspris år 2019 

Föredragande: Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Niklas Gustafsson (M) 

9.  Utdelning av Kultur- och fritidspris år 2019 

Föredragande: Kultur- och fritidsutskottets ordförande Ola Gustafsson (KD) 

10.  Utdelning av hedersgåva till förtroendevald 

Föredragande: Kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson (C) 
 
 
Middag i Stadshusets cafeteria 
Samhällsbyggnadsavdelningens kostenhet serverar kotlettrad med potatisgratäng. 
 
 
Beslutsärenden 

11.  Val av ledamot och ordförande till kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige utser NN (C) till ledamot i kommunstyrelsen under perioden 2020-01-10 

– 2022-12-31. 
2. Kommunfullmäktige utser NN till ordförande i kommunstyrelsen under perioden  

2020-01-10 – 2022-12-31. 

12.  Val av ledamot och ordförande till Vimmerby kommun Förvaltnings AB för mandatperioden 

2019-2022 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige utser NN till ledamot i Vimmerby kommun Förvaltnings AB under perioden 

2020-01-10 – 2022-12-31.  

2. Kommunfullmäktige utser NN till ordförande i Vimmerby kommun Förvaltnings AB under 
perioden 2020-01-10 – 2022-12-31.  
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13.  Val av ledamot till Kommunalförbundet ITSAM:s direktion för mandatperioden 2019-2022 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige utser NN till ledamot i direktionen för Kommunalförbundet 
ITSAM under perioden 2020-01-10 – 2022-12-31. 

14.  Val av ledamot till Kommunförbundet Kalmar läns styrelse för mandatperioden 2019-2022 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige utser NN till ledamot i styrelsen för Kommunförbundet 
Kalmar län under perioden 2020-01-10 – 2022-12-31. 

15.  Val av ny ersättare från Vänsterpartiet i socialnämnden 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige utser Jens Stenman (V) till ersättare i socialnämnden. 

16.  Begäran från Ulf Svensson (C) om entledigande från uppdrag som revisor för Vimmerby 

kommun och för Kommunalförbundet ITSAM 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige entledigar Ulf Svensson (C) från uppdragen som revisor för 
Vimmerby kommun och för Kommunalförbundet ITSAM. 

17.  Begäran från Tino Åberg (KD) om entledigande från uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige och ledamot i miljö- och byggnadsnämnden 

Förslag till beslut: 1. Kommunfullmäktige entledigar Tino Åberg (KD) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige, och överlämnar ärendet till länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning för 
att utse ny ledamot. 
2. Kommunfullmäktige entledigar Tino Åberg (KD) från uppdraget som ledamot i miljö- och 
byggnadsnämnden. 

18.  Begäran från Curt Tyrberg (C) om entledigande från uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden 

Förslag till beslut: 1. Kommunfullmäktige entledigar Curt Tyrberg (C) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige, och överlämnar ärendet till länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning för 
att utse ny ledamot. 
2. Kommunfullmäktige entledigar Curt Tyrberg (C) från uppdraget som ledamot i socialnämnden. 

19.  Risk- och sårbarhetsanalys, år 2019-2022 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige antar den nya risk- och sårbarhetsanalysen, samtidigt som den gamla med 
beslut 2017-01-30 § 15 upphör att gälla. 
2. Risk- och sårbarhetsanalysen ska gälla i hela kommunkoncernen. 
3. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om de sekretessbelagda 
bilagorna. 

20.  Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs-rondellen 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av Vimmerby 3:3 Näs-rondellen. 
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21.  Taxebestämmelse för livsmedelskontrollen i Hultsfreds och Vimmerby kommuner 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige antar miljö- och byggnadsnämndens förslag till taxa för kommunens 
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet att gälla från den 1 januari 2020 enligt bilaga. 
2. Då den föreslagna taxan träder i kraft, upphör den tidigare livsmedelstaxan att gälla (kommunfull-
mäktiges beslut 2015-11-23, § 262). 
Anmälan om jäv:  
Lars Johansson (V) och Peter Fjällgård (V) anmälde på kommunstyrelsesammanträdet jäv. 

22.  Inkomna handlingar 
Motion om skyltning av rökförbud 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Interpellation om att förbättra olikheter mellan barn angående munhälsan 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger interpellationen till handlingarna. 

 
 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats www.vimmerby.se under fliken "Kommun och 
politik". 
 
Protokollet justeras den 19 december på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 
 
Nästa sammanträde infaller den 27 januari år 2020, kl 18.00 i Plenisalen. 
 
 
Vimmerby den 13 december 2019 

 
 

Leif Larsson 
Ordförande 
 

 
Jenny Andersson 
Kommunsekreterare 

 
 
 
 
 

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 
 
Se även kommunens hemsida: 
www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald
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Socialdemokraterna i Vimmerby  
Sevedegatan 4, 598 37 Vimmerby 
www.socialdemokraternavimmerby.se 

 
FRÅGA STÄLLD TILL  
 
Ola Gustafsson (KD) 
ordförande Vimmerby Energi och Miljö AB 
 
Tar man prover på reningsverket för att påvisa halter av droger i 
avloppsvattnet? Är det möjligt att ta stickprover vid specifika platser till 
exempel gymnasieskolan eller olika orter i kommunen. 
 
 
Eva Berglund 
Socialdemokraterna 
 



 
 
 
 

 
Vimmerby 11/12 2019 
 
Fråga till socialnämndens ordförande Lars Sandberg 
 
Har Vimmerby kommun någon beredskap ifall ni får indikationer på att någon som har eller haft 
samröre med islamiska staten (IS) vill bosätta sig i Vimmerby kommun 
 
Sverigedemokraterna Anneli Jakobsson 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Vimmerby 11/12 2019 
 
Fråga till 1:e vice ordförande Niklas Gustafsson 
 
För några dagar sedan ställdes skolskjutsen in från Locknevi på grund av svår halka men 
informationen om detta gick inte ut till en alla föräldrar. De visste ingenting förrän de fick läsa om 
detta i media. Hur kan det komma sig att ni missat att informera föräldrarna och vad gör ni för att 
samma misstag inte ska upprepa sig? 
 
Sverigedemokraterna Anneli Jakobsson 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Socialnämnden 
Lars Sandberg (C) 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(2) 

Datum 

2019-12-05  
Referens 

 
 Id 

 

 
 Peter Fjällgård (V)  

 

 
 

Svar till Peter Fjällgård (V) på interpellation om skyddskläder  
och arbetskläder  
Peter Fjällgård (V) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Niklas 
Gustavsson frågor om hygien och arbetskläder. Varför går vår största yrkesgrupp ett  
år utan arbetskläder? Varför följer inte arbetsgivaren sitt eget krav och beslut om 
arbetskläder? 
 
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för socialnämnden § 7 har socialnämnden  
hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde  
med undantag av de frågor som ligger inom kommunstyrelsens ansvar. Frågan om 
arbetskläder hanteras inom socialförvaltningen och efter beslut i socialnämnden.  
Därför svarar jag som socialnämndens ordförande på din interpellation.  
 
Svar 
Jag är glad över att du ger mig möjlighet att redogöra för denna satsning för att  
förbättra av arbetsmiljön för medarbetare inom socialförvaltningen.  
 
Personal i omvårdnadsarbete kan utsättas för smitta och sprida smitta. All personal  
i direkt omvårdnadsarbete ska alltid tillämpa basala hygienrutiner och klädregler.  
Dessa krav har funnits i många år och arbetsgivaren behöver kontinuerligt följa  
upp att de faktiskt följs.  
 
Arbetsgivaren har en skyldighet att tillhandahålla utrustning och material som 
möjliggör en säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren tillhandahåller därför skyddskläder, 
vanligast är plastförkläde och handskar för engångsbruk.  
 
Arbetskläder ersätter inte skyddskläder. De basala hygienrutinerna och skydds-
kläderna är grunden både idag och framåt i tiden. Reglerna kring detta behöver  
hållas levande. Arbetskläder bärs under skyddskläder.  
 
Sedan 2014 har alla tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare som är i direkt 
omvårdnadsarbete fått 500 kronor per år till att välja arbetskläder från ett avtalat  
företag. Detta har skett vid ett tillfälle i början av varje år. Kläderna tvättas av 
medarbetaren. Inköpta arbetskläder är valda av medarbetarna men tillhör arbets-
givaren. 
 
Under november 2018 trädde nya föreskrifter ikraft gällande arbetskläder ikraft.  
Det innebär större krav på arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska ombesörja tvätt och  
det ställs krav på klädernas utformning och kvalitet.  



 
Det koncept som socialförvaltningen har idag uppfyller inte föreskriftens krav. 
 
Socialnämnden beslutade i april 2019 att cirkulationstvätt ska införas.  
 
Vid cirkulationstvätt äger, tvättar, lagar och distribuerar en leverantör arbetskläder 
till alla berörda enheter inom socialförvaltningen. Ett antal olika sorters plagg som 
t.ex. bussaronger, t-skirts och olika sorters byxor ska tillhandahållas. Kläderna ska 
tåla tvätt 60 grader, de ska vara funktionella och inte ha för mycket institutions-
prägel.  
 
Vid ett nytt arbetspass ska varje medarbetare  ha tillgång till en nytvättad underdel 
och en överdel i rätt storlek. Efter arbetspasset tvättas kläderna. Kläderna kommer 
inte att vara knutna till en viss person eller enhet men kläderna som levereras till 
enheten ska vara av den typ och storlek som man kommit överens om. 
 
Även Hultsfreds kommun har beslutat om kläder via cirkulationstvätt men först 
efter sommaren. Vimmerby kommun har avvaktat detta beslut. Motivet är att  
om två kommuner upphandlar gemensamt innebär det en större volym, att fler 
intressenter kan vilja delta i upphandlingen och möjlighet till lägre prisbild.  
 
Inriktningen är att upphandlingen ska vara klar och cirkulationstvätt vara infört 
våren 2020. 
 
Konceptet innebär att arbetsmiljöverkets regler följs. Det innebär också att med-
arbetare inte behöver tvätta hemma eller att arbetstid läggs på tvätt. Förändringen 
innebär att alla medarbetare som omfattas av arbetskläder genom cirkulationstvätt 
får samma möjligheter till arbetskläder, oavsett medarbetarens anställningstid eller 
anställningsform. Även en nyanställd medarbetare får sitt behov av arbetskläder 
tillgodosett direkt. Det bidrar till jämlika villkor i arbetslivet.  
 
Detaljer kring hanteringen av tidigare inköpta kläder är inte helt utredda. Det vore 
önskvärt om de arbetskläder som socialförvaltningen tidigare köpt in och äger kan 
ingå i det nya konceptet med cirkulationstvätt men det är inte alls säkert att det går 
att lösa.  
 
Om ytterligare kläder köps in i avvaktan på upphandlingen av cirkulationstvätt 
finns risk att ett än större klädlager, som troligen inte kan användas, uppstår. Detta 
vore slöseri med kommuninvånarnas skattemedel och inte ekonomiskt försvarbart. 

 
 

 

Lars Sandberg (C) 
Ordförande i socialnämnden  

 
 
 
 



 

Interpellation         
 
 

Vimmerby 2019-11-27 

 

 

 
Vid senaste APT ställdes frågor om kunskaper i hygienrutiner till medarbetarna: 

Där ingår klädsel, korta ärmar och hur varmt det skall tvättas. Ej målade och 

långa naglar, uppsatt hår mm,mm 

Detta är vardag och vi pratar om detta ofta. Men att ställa krav och samtidigt 

inte själv leva upp till detta ger en tråkig bild av arbetsgivaren. Målet och 

texterna om bästa arbetsgivare klingar tomt på kommungolvet. 

Vi närmar oss nu månad tio 2019 och våra medarbetare i omsorgsförvaltningen 

saknar fortfarande sina arbetskläder för 2019. Att arbetskläder är en del i 

arbetsmiljön kanske inte alla förstår. 

Men med smitta och nedsmutsning är detta högst relevant. 

Om detta hade gällt gata park eller kost. Hade ni då sagt att det är ok att man 

går i sina privata eller trasiga utslitna kläder ur arbetsmiljösynpunkt? 

Eller beror det bara på att det är till större delen kvinnor i ett yrke som det snart 

är omöjligt att rekrytera personal till. Varför är det acceptabelt att ha det så här? 

Varför är det så här? 

Arbetsgivaren fullföljer inte kravet om arbetskläder. En lösning kan tyckas enkel: 

Det utgår ett klädbidrag/anställd 2019 för att klara situationen? Utbetalat på 

lön. 

 

Fråga till KSO Niklas Gustavsson. 

Vid arbetsplatsträffar ställs frågor om kunskaper i basala hygienrutiner till 

medarbetarna: Där ingår kläder, korta ärmar och hur varmt det skall tvättas. Ej 

målade och långa naglar, uppsatt hår, smycken och mycket annat. 

Att ställa krav och samtidigt inte själva leva upp till detta ger en bild av hur 

kommunen som arbetsgivare ser på de anställdas arbetsmiljö. 

Arbetstagaren skall följa dem, arbetsgivaren gör det inte. Målen och texterna 

om bästa arbetsgivare klingar tomt på kommungolvet. Och man talar om hårt 

arbetsmiljöarbete. Arbetsåret 2019 är nu slut och våra medarbetare i 

omsorgsförvaltningen saknar under ett helt år så basala saker som 

arbetskläder.  

Att arbetskläder är en viktig del i arbetsmiljö, och säkra rutiner kanske inte alla 

förstår. 

Men med smitta och nedsmutsning är detta högst relevant. 

Om detta hade gällt gata park eller kost. Hade kommunen då tyckt att det är 

ok att man går i sina privata eller trasiga utslitna kläder ur 

arbetsmiljösynpunkt? 

Eller beror det enbart på att det är till större delen kvinnor i ett yrke som det 

snart är omöjligt att rekrytera personal till.  

FRÅGAN till sittande majoritet är: 

Varför går vår största yrkesgrupp ett år utan arbetskläder?  

Varför följer inte arbetsgivaren sitt eget krav och beslut om arbetskläder.  

Bidrar det till attraktionskraft och ökad rekrytering. 
 
 

 
 

 
 
 
Peter Fjällgård /Vänsterpartiet 
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§ 353 Dnr 2019/000583 045 

Låneram och borgen år 2020 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa låneram och borgen för 
år 2020 i enlighet med förslaget.  
 

Sammanfattning 
Ekonomichef Mattias Karlsson föredrar ärendet. Ekonomiavdelningen har 
tagit fram förslag till beslut angående låneram och borgensavgift för 
Vimmerby kommun år 2020.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-07, Låneram och borgensavgift 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________ 
 



 
 
Ekonomiavdelningen 

Evelina Larsson 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-11-07  
Referens 

2019/000583 
 Id 68678 

 

 
 Kommunfullmäktige 

 

 

 
 

Låneram och borgensavgift 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 
1. För budgetåret 2020 fastställa total låneram för kommunkoncernen 

till 1 440 mnkr. 
 

2. Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, det vill 
säga, låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till 
betalning under år 2020.  

 

3. Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, det vill 
säga, öka kommunens långfristiga skulder under 2020 med totalt 
100 mnkr.  

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

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

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 50 mnkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala hösta lånebeloppet 



ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 
undertecknandet av skuldebreven. 

 

8. Borgensavgiftsnivån inom kommunkoncernen fastställs till 0,5 
procent av nyttjad borgenram för 2020.  

   

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 
                   Mattias Karlsson                                       Evelina Larsson 
                   Ekonomichef                                             Ekonom 
 



 

 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 354 Dnr 2019/000113 041 

Budget år 2020 med plan för år 2021 t o m 2023 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
1. budget för år 2020 
2. fördelningen av nämndernas driftsramar 2020, vilket innebär att 
nettokostnaderna budgeteras till -984,5 mnkr 
3. total finansiering år 2020 till 1 004,2 mnkr 
4. investeringsram år 2020 till 80 mnkr 
5. årets resultat år 2020 till 19,7 mnkr 
6. tre finansiella mål år 2020 för bedömning av god ekonomisk hushållning: 
- ett resultat som motsvarar två procent av skatter och statsbidrag 
- amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen år 2016 på 50 öre 
- 100 % självfinansiering av investeringarna 
 

Reservationer 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 

Sammanfattning 
Ekonomichef Mattias Karlsson föredrar ärendet. 
Förra sammanträdet med kommunstyrelsen beslutades om tillskott till 
nämnderna. Det är inte inarbetat i materialet. 
På fullmäktige i juni togs beslut, nämnderna fick i uppdrag att återkomma 
med plan. 
Både kommunstyrelsen, Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden 
aviserar att de har svårt att hålla sig inom sina tilldelade ramar. Den 
verksamhet vi bedriver idag inryms inte i budgeten. 
Trots skattehöjning klarar vi inte att amortera enligt plan år 2019 eller 2020. 
Mattias Karlsson anser att kommun bör amortera mer när räntan är låg. 
Befolkningsprognosen säger att invånarantalet i Vimmerby kommun 
minskar. 
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Sammanfattningsvis är den ekonomiska situationen för kommunen allvarlig. 
Kommunstyrelsen behöver komma fram till hur man ska hantera den här 
situationen. Vi behöver hitta åtgärder som ger träff ekonomiskt.  
 

Förslag till beslut 
Ola Gustafsson (KD) och Bo Svensson (C) yrkar bifall till majoritetens 
budgetförslag. 
Peter Högberg (S) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag. 
Petra Anemyr (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas budgetförslag. 
Det finns även ett yrkande från vänsterpartiet. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns fyra budgetförslag. Han ställer dem mot 
varandra, och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt majoritetens 
budgetförslag. 
 
Beslutsunderlag 
Vimmerby kommun Budget 2020 med plan 2021 - 2023 
Tjänsteskrivelse 2019-11-07, Budget Vimmerby kommun år 2020 med plan 
för åren 2021 - 2023 
Protokollsutdrag 2019-10-29 KS § 324 
Protokollsutdrag 2019-10-29 KS § 326 
Tjänsteskrivelse 2019-05-17, Förslag till fördelning av driftramar år 2020 
med plan 2021 – 2023 samt förslag till investeringsram år 2020 
Socialdemokraternas förslag till budget 2020, 2019-11-07 
Yrkande ärende 11, Budget 2020. KF 2019-06-17, Lars Johansson (V) 
Sverigedemokraterna Vimmerby Årsplan 2020 
Power Point: Budget 2020 ramar på KF den 17 juni 2019 
Protokollsutdrag 2019-06-17 KF § 109 
Protokollsutdrag 2019-08-28 BUN § 120 
Protokollsutdrag 2019-09-19 SN § 95 
Protokollsutdrag 2019-09-25 BUN § 135 
Tjänsteskrivelse 2019-09-25, Yrkande om utökad ram driftbudget 2020 för 
barn- och utbildningsnämnden 
Protokollsutdrag 2019-10-17 SN § 109 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige      

___________________ 
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§ 324 Dnr 2019/000113 041 

Budget 2020 med plan 2021 tom 2023 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår  
 

1. kommunfullmäktige besluta att för budgetåret 2020 och planperiod 2021 
– 2023 tillskjuta 8,0 mkr fördelat enligt följande: 

 

socialnämnden  2,3 mnkr 
barn- och utbildningsnämnden  2,0 mnkr 
kommunstyrelsen  1,0 mnkr 
posten oförutsedda medel  2,7 mnkr 

 

Kommunstyrelsen beslutar  
 

2. att av den 1 mkr som tillskjuts kommunstyrelsen, givet kommunfull-
mäktiges beslut, ska 250 tkr öronmärkas för en tjänst som mötesplats-
samordnare. (Se också § 332) 

 
(S) och (SD) deltar inte i beslutet. 
  
Sammanfattning 
På kommunfullmäktige 2019-06-17 § 109 fastställdes budgetramarna för år 
2020 med plan 2021 – 2023. Efter detta beslut har Sveriges kommuner och 
landsting presenterat två nya skatteunderlagsprognoser, augusti 2019 och 
oktober 2019, inklusive nya prognoser för den kommunalekonomiska utjäm-
ningen. Utöver detta finns det ett förslag på en uppdaterad kostnadsutjäm-
ning.  
 

Beräkningarna är preliminära vad gäller den uppdaterade kostnadsutjäm-
ningen och kommer att fastställas vid årsskiftet, förutsatt att riksdagen antar 
regeringens proposition. De senaste prognoserna och beräkningarna visar nu 
att summa skatter och statsbidrag för Vimmerby kommun blir 8 mnkr högre 
än vad prognoserna visade inför beslutet i kommunfullmäktige den 17 juni 
2019. 
 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för budgetåret 
2020 och planperiod 2021 – 2023 tillskjuta 
 

socialnämnden  2,3 mnkr 
barn- och utbildningsnämnden  2,0 mnkr 
kommunstyrelsen  1,0 mnkr 
posten oförutsedda medel  2,7 mnkr 
 

Summa 8,0 mnkr.       
 
Beslutsgång 
Ola Gustafsson (KD) föreslår att av den 1 mkr som tillskjuts kommunstyrelsen, 
givet kommunfullmäktiges beslut, ska 250 tkr öronmärkas för en tjänst som 
mötesplatssamordnare. (Se också § 332) 
 

Beslutsunderlag 
Budgettillskott budget 2020 till KS 2019-10-29 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-17 § 109 Budget 2020 med plan 
2021 tom 2023 
Budget 2020. KF Den 17 juni 2019 
Tjänsteskrivelse - budgetramar 2020 
Yrkande om utökad ram § 135 för driftbudget 2020 
Beslut-2019000075-VIMBUN-§ 120 
Tjänsteskrivelse, yrkande om utökad ram budget 2020 
Beslut-2019000001-VIMSN-§ 109 - budget 2020 
Förslag från Anneli Jakobsson (SD) om Årsplan 2020 
Budget 2020 - budgetunderlag för socialnämnden 
Yrkande från Lars Johansson (V) angående rambudget för år 2020 
    
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige (delbeslut 1) 
Kommunstyrelseförvaltningens avdelningar  
Ekonomiavdelningen 
     
___________________     
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§ 109 Dnr 2019/000113 041 

Budget 2020 med plan 2021 tom 2023 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till driftsramar för Vimmerby 
kommun 2020 med plan 2021 – 2023. Slutligt besked om 
finansiering sker senast i november 2019. 

 
2. Kommunfullmäktige antar förslag till fördelning av nämndernas 

driftsramar 2020 vilket innebär att nettokostnaderna budgeteras till 
984,5 miljoner kronor.  

Fördelningen i miljoner kronor är: (Obs! kalkylerade kapitalkostnader ligger 
som en intäkt i denna tabell). 
Kommunstyrelsen  
Barn- och utbildningsnämnden  
Socialnämnden  
Miljö- och byggnadsnämnden  
Överförmyndaren  
Revision  
Valnämnd  
Pensioner 
Kalkylerade kapitalkostnader  
Avskrivningar  
Oförutsedda medel   

236,9 
349,4 
371,2 
8,1 
2,1 
0,9 
0,1 
24,1 
43,9 
32,9 
2,7 

 
Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2019 som 
även påverkar 2020, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader, 
internhyror, löner och omföringar. 
 

3. Kommunfullmäktige antar förslag på total finansiering till 1 004,2 
miljoner kronor. 

Fördelningen i miljoner kronor är: 
Skatter och statsbidrag  
Extra statsbidrag  
Finansnetto    

986,0 
6,2 
12,0 
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4. Kommunfullmäktige antar förslag till investeringsram 2020 till 80 

miljoner kronor. 
 

5. Kommunfullmäktige antar årets resultat till 19,7 miljoner kronor. 
 

6. Kommunfullmäktige antar förslag till tre övergripande finansiella 
mål: 

- Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och 
generella statsbidrag. (19,7 mnkr år 2020) 
- Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med minst motsvarigheten till 
skattehöjningen 2016, vilket för år 2020 motsvarar 16,6 miljoner kronor. 
- Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska uppgå 
till 100 %.  
 

7. Kommunfullmäktige antar förslag till att ge uppdrag till nämnderna 
att enligt fastställd tidplan återkomma med nämndplaner med mål 
och verksamhet för år 2020, samt investeringsplan som 
kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa i ett samlat 
dokument.  

 

Reservationer/Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna avstår från att delta i besluten angående budgetramar för 
år 2020. 
 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget budgetförslag. 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget budgetförslag.  
 

Sammanfattning 
Ekonomichef Mattias Karlsson föredrar ärendet. Han säger följande. Det är 
med en obekväm känsla som Mattias redogör för den ekonomiska 
situationen. Kommunen riskerar att gå med ett underskott på 10-11 miljoner 
kronor år 2019. De besparingsåtgärder som hittills avhandlats är inte 
tillräckliga. För att uppnå balans i ekonomin krävs mer. 
 
Skatter och statsbidrag finansierar kommunens kostnader, liksom avkastning 
på pensionsmedlen. Kommunstyrelsens förslag till beslut bygger på en 
oförändrad skattesats för kommunen. I november fattar fullmäktige beslut 
om slutgiltig budget samt skattesats. 
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Det finns utmaningar i de rådande ekonomiska förutsättningarna. 
Investeringsplanerna är ambitiösa, men det finns inte ekonomiskt utrymme 
för investeringar på mer än 80 miljoner kronor. Prioriteringar behövs bland 
investeringarna. 
 
Flera bland kommunens tidigare intäkter har minskats på senare tid. Tidigare 
förhållandevis höga nivåer på t ex statsbidrag från Migrationsverket, 
konjunkturstöd samt AFA-bidrag har lett till att verksamhetsföreträdare inte 
vet vilken kostnadsnivå som är normal. 
 
Kommunfullmäktige debatterar ärendet. Partiernas gruppledare får inledande 
talartid, därefter deltar övriga förtroendevalda.  
 

Förslag till beslut 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
rambudget för år 2020. 
Marie Nicholson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Emil Larsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas rambudgetförslag. 
Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Lars Johansson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets rambudgetförslag. 
 
Deltagande i debatten 
Helen Nilsson (S) 
Eva Berglund (S) 
Ola Gustafsson (KD)  
 

Beslutsgång 
Punkt 2  

Ordföranden finner att två förslag angående nettokostnader föreligger, 
kommunstyrelsens förslag på 984,5 miljoner kronor och Vänsterpartiets 
förslag på 994,3 miljoner kronor. Han ställer dem mot varandra och finner 
att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Punkt 5 

Ordföranden finner att tre förslag angående årets resultat föreligger, 
kommunstyrelsens förslag på 19,7 miljoner kronor, Vänsterpartiets yrkande 
på 9,9 miljoner kronor och Sverigedemokraternas förslag på 24,7 mnkr. Han 
ställer dem mot varandra och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
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Punkt 6 

Ordföranden finner att tre förslag föreligger angående resultatets andel av 
skatter och generella statsbidrag, kommunstyrelsens förslag på 2 %, 
Vänsterpartiets förslag på 1 % samt inga fler mål, och Sverigedemokraternas 
förslag på 2,5 %. Han ställer dem mot varandra och finner att fullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden frågar om övriga två finansiella mål ska fastställas, och finner 
frågan med Ja besvarad.  

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2019-06-04 KS § 190 
Tjänsteskrivelse 2019-05-17 - budgetramar 2020 med plan 2021-2023 
Ekonomiavdelningens ppt Budget 2020. KF den 17 juni 2019 
Yrkande från Lars Johansson (V) angående rambudget för år 2020 
Förslag från Anneli Jakobsson (SD) om Årsplan 2020 
 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 
Revisorerna 
 
___________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

 

 
 

Budget Vimmerby kommun år 2020 med plan för 
åren 2021 - 2023 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 
 Anta förslag till budget 2020 enligt föreliggande förslag. 

 
 Anta förslag till fördelningen av nämndernas driftsramar 2020 vilket 

innebär att nettokostnaderna budgeteras till -984,5 mnkr. 
 
Fördelning enligt nedan: 
 
Kommunstyrelsen 218,8 
Barn- och utbildningsnämnden 358,2 
Socialnämnden 379,9 
Miljö- och byggnadsnämnden 8,1 
Överförmyndare i samverkan 2,1 
Revisionen 0,9 
Valnämnden 0,1 
Pensioner 24,1 
Kalkylerade kapitalkostnader 43,9 
Avskrivningar 33,4 
Oförutsedda medel 2,7 
 
 (Obs! Kalkylerade kapitalkostnader ligger som en intäkt i denna tabell 

om ni summerar!) 

 
Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2019 som 
även påverkar 2020, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader, 
internhyror, löner och omföringar. 
 
 Anta förslag på total finansiering till 1004,2 mnkr. 



 
 
Fördelning enligt nedan: 
 
Skatter och statsbidrag 986,0 
Extra statsbidrag 6,2 
Finansnetto 12,0 

 
 Anta förslag på investeringsram 2020 till 80 mnkr. 

 Anta förslag på årets resultat till 19,7 mnkr. 

 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 
 

Ärendet 
Vimmerby kommun redovisar för året 2018 ett resultat på 27,5 miljoner 
kronor. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till budget för 
2020 och plan 2021-2023. Förslaget innebär en oförändrad skattesats. I 
samband med KF § 109 2019-06-17 fick nämnderna i uppdrag att 
återkomma med nämndsplaner som kommunstyrelsen ansvarar för att 
sammanställa till ett samlat dokument.  

 

Beslutsunderlag 
Budget 2020 med plan för 2021 - 2023 Id 68671 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Mattias Karlsson 
Ekonomichef 

 
Evelina Larsson 
Ekonom 
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VIMMERBY KOMMUN BUDGET 2020 med plan 2021 -  2023 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 vi-
kingatida 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 stadsrät-
tigheter 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 mark-
nader. 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 bor-
gare 28 459 oxar enbart till Stockholm. 

År 1862 bildades de kommuner som sedan blev Vim-
merby 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. Storkommuner-
na slogs år 1971 samman till nuvarande Vimmerby kom-
mun. 

Astrid Lindgren, Sveriges mest älskade barnboksförfat-
tare 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 lyss-
nade till sagor i Kristins kök. Idag är Näs ett kulturcent-
rum som lockar tusentals besökare varje år. Besöksnä-
ringen har vuxit starkt i Vimmerby kommun under de 
senaste åren och en stark dragningskraft  är Astrid Lind-
grens Värld som varje år lockar nästan en halv miljon 
besökare. 

Vid årsskiftet 2018/2019 bodde det 15 764 personer i 
Vimmerby kommun, fördelat på 8 059 män och  
7 705 kvinnor. 
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VIMMERBY KOMMUN BUDGET 2020 med plan 2021 -  2023 KS förslag 

Kommundirektören har ordet 
Under 2020 hoppas vi på en fortsatt fin utveckling för nä-
ringslivet i Vimmerby kommun. Kompetensförsörjning 
och bostäder är två prioriterade frågor och parallellt behö-
ver vi satsa på vuxenlärandet i allmänhet för att underlätta 
matchning mellan behov och tillgång av arbetskraft. 

Vimmerby kommun ligger på en relativt stabil nivå när 
det gäller befolkning. Utmaningarna ökar dock i takt med 
att gruppen äldre och barn ökar medan invånare i arbetsför 
ålder inte följer samma takt. Det finns också inslag av 
”lokal urbanisering”. 

Under 2020 tillförs kommunen nya bostäder. Det gäller 
såväl nya tomter i Nosshult som s.k. ”lucktomter” i Vim-
merby stad samt ökad tillgång till bostadsrätter och hyres-
rätter, vilket möjliggörs via privata investerare. Det plane-
ras för en helt ny översiktsplan men också ett planprogram 
för delar av Vimmerby. Vår förhoppning är att det även 
fortsatt kommer efterfrågas mark till industri och handel. 
Under senare delen av 2019 ökar vi marknadsföringen av 
Krönsmon, något vi hoppas se resultat av under 2020. 

Hösten 2019 har präglats av politisk turbulens. Organisat-
ionen har tappat kraft och riktning eftersom arbetet med 
vision och mål kopplat till budget dragit ut på tiden. Det 
politiska visionsarbetet är pågående och förväntas slutfö-
ras under 2020. Ett handlingsprogram och en handlings-
plan har tagits fram och den politiska ledningen ska nu 
tillsammans med tjänstemannaledningen arbeta framåt när 
det gäller såväl struktur som kultur i syfte att förbättra re-
sultaten på bred front. Inom ramen för det arbetet kommer 
vi fortsätta utvecklingen med att stärka den lokala attrakt-
ionskraften. Vi kommer även internt i organisationen fort-
satt göra satsningar på våra medarbetare och ledare. I ett 
bredare perspektiv uppmärksammas också den psykiska 
ohälsan. Den är en av vår tids största utmaningar. 

Inom kommunkoncernen planeras det för omfattande in-
vesteringar under 2020. Till exempel kan nämnas en ny 
förskola och hyreslägenheter med en gruppbostad inklude-
rad. Dessutom planeras för nya platser inom särskilt bo-
ende samt många frågeställningar kring en eventuell ny 
grundskola. På investeringssidan behövs fortsatta diskuss-
ioner kring prioriteringar om var satsningar bör ske utifrån 
våra behov och vår ekonomiska betalningsförmåga inom 
kommunkoncernen. De stora nämnderna ser ut att få fort-
satta svårigheter att inrymma verksamheten inom respek-
tive budgetram. Vi är också fortsatt påverkade av det nat-
ionella läget med eventuella förändringar inom kostnads-
utjämning och statens styrning genom generella och rik-
tade statsbidrag. Inom koncernledningen finns en oro för 
de ekonomiska utmaningar vi står inför, men oron är inte 
mindre för att säkra kompetensförsörjningen och därmed 
säkra leverans av välfärdstjänster. Frågan är komplex och 
inrymmer många delar som till exempel att fortsätta ut-
veckla ledarskapet, minska sjukfrånvaron, lyckas med att 
erbjuda heltidsarbete, vara fortsatt attraktiva för de medar-
betare som redan finns inom kommunkoncernen samt hur 
väl vi lyckas med att attrahera nya medarbetare att vilja 

arbeta hos oss. En strategisk fråga handlar om hur vi fort-
satt lyckas med ”Campus i Småland” som är ett samver-
kansprojekt mellan Vimmerby-, Hultsfred- och Västerviks 
kommuner. 

En av de allra viktigaste frågorna för oss att hålla koll på 
och ständigt vidareutveckla är naturligtvis hur medborgar-
na upplever och uppfattar våra tjänster. Likaså att vi följer 
resultatnivåer inom skola och omsorg, näringsliv, miljö 
och bygg med mera och utifrån de resultaten arbetar med 
ständiga förbättringar, det vill säga uppsikt över ekono-
miska resultat och volymförändringar kopplat till kvalitet. 

Sedan våren 2019 köper Vimmerby kommun tjänst som 
räddningschef/säkerhetsskyddschef av Västerviks kom-
mun. Under senare delen av 2019 eller i början av 2020 
kommer den politiska ledningen i Vimmerby och Väster-
vik att ta ställning till eventuell fortsatt samverkan. 

Nationellt händer det mycket inom områden som berör 
civilt försvar m m. En säkerhet- och trygghetsorganisation 
behöver arbetas fram där räddningstjänstens verksamhet 
utgör bas. 

Kommunens hållbarhetsfrågor (inklusive klimatfrågan) 
kommer att finnas mer i fokus än tidigare. Fortsatt engage-
mang planeras kring Agenda 2030. Även inom det här 
området krävs medvetna prioriteringar, konkret arbete och 
uppföljning för att stärka vår position framåt. 

Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag. 

Om något mer viktigt fokusområde ska nämnas så blir det 
slutligen infrastrukturfrågan. Alla fakta kring platser som 
får olika typer av kvitto på att de utvecklas visar på vikten 
av en väl fungerande infrastruktur. Arbetet har präglats av 
motvind men vi fortsätter uthålligt att påtala de stora be-
hov av satsningar som föreligger. 

Samverkan med andra kommuner förväntas öka inte minst 
med tanke på tidigare nämnda utmaningar. Regional sam-
verkan fortsätter inom vårt länsgemensamma kommunför-
bund och Region Kalmar län. 
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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 Kristdemokra-
terna (KD). Största oppositionsparti är Socialdemokrater-
na (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. Kommunfull-
mäktige 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 orga-
nisationen beslutat om. Förvaltningarna består av medar-
betare. En förvaltning lyder oftast under en nämnd men 
kan också lyda under kommunstyrelsen.  
 
Inom kommunens organisation finns även ett antal kom-
munala 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 cen-
trala 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 samhällso-
rientering. 
 
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 kommu-
nallagens krav. Med stöd av de kommunövergripande må-
len, 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 företrä-
der Vimmerby kommun och våra verksamheter. Syftet 
med värdegrunden är att arbeta för engagerade medarbe-
tare 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 kom-
munens 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 hänsynsta-
gande. Vi har respekt för 
uppställda mål, givna 
ramar och fattade beslut 
utifrån ett helhetsper-
spektiv. Vi tar ansvar för 
den gemensamma arbets-
miljön.  

Mod  
Vi är öppna inför nya tankar 
och har en vidsynthet inför det 
obekanta. Vi vågar ta ställ-
ning/komma till beslut och att 
handla efter läge. Vi kommu-
nicerar rakt och ärligt med 
respekt för varandras uppgif-
ter. 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 anpass-
ning och förändring 
efter rådande omstän-
digheter.  
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En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att rä-
kenskaperna 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 styr-
systemet.  

God ekonomisk hushållning innebär även att ha beredskap 
för framtida utmaningar genom att i god tid vidta nödvän-
diga 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 uppfyl-
las.   

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 in-
tentioner och värderingar förmedlas genom organisation-
en 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 kom-
munens samlade resurser ska prioriteras mellan olika 
nämnder och verksamheter.  

Nämnderna ska upprätta egna nämndplaner och däri ange 
nämndmål som skall vara kopplade till fullmäktiges mål.  

På förvaltnings- och verksamhetsnivå upprättas sedan 
verksamhetsplaner och enhetsplaner som ska vara kopp-
lade till nämndmålen.  

 

Samtliga nämnder ska löpande följa upp verksamhet, re-
sultat, ekonomi och mål. I samband med kommunens de-
lårsrapport ska uppföljningarna sammanställas till en sam-
lad rapport och delges till kommunfullmäktige. Av rap-
porten 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 verk-
samhet upprättas efter årets slut i kommunens årsredovis-
ning.  

Utöver delårsrapporten och årsredovisningen ska uppfölj-
ningar 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, nämndplaner, verksamhetsplaner och enhetspla-
ner ska upprättas utifrån kommunens styrmodell. Styrmo-
dellen 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 at-
traktionskraft som arbetsgivare. Behov finns kontinuerligt 

av att rekrytera kompetenta och duktiga ledare och medar-
betare 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

An
sv

ar
   

   
   

 M
od

   
   

   
 F

an
ta

si

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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Budgetprocessen startade i början av februari när den 
första skatteunderlagsprognosen publicerades. Därefter 
samlades alla involverade i budgetprocessen den 19 mars 
för att få en genomgång av utgångsläget inför budget 
2020.  

Efter att genomgången varit fortsatte nämnderna med sina 
arbeten för att till dialogdagarna, den 25 mars och 1 april 
presentera bokslut 2018, kvalitetsnyckeltal, möjliga kost-
nadseffektiviseringar, utmaningar, omvärldsbevakning, 
behovsförändringar på driftssidan, investeringsbehov, 
framtidsutmaningar och andra delar som påverkar budge-
ten.  

Efter dessa genomgångar sammanfattade budgetbered-
ningen materialet och konstaterade att framlagda önske-
mål och behov överskred det ekonomiska utrymmet med 
46 mnkr. Detta förutsatt ett resultat på sista raden om två 
procent av skatter och generella statsbidrag samt en oför-
ändrad skattesats. 

Efter detta fortsatte budgetberedningen sitt arbete med 
prioriteringar av önskemål och befintlig verksamhet samt 
en fortsatt genomgång av vilka investeringsprojekt som 
bör prioriteras för 2020.  

I juni månad tog kommunfullmäktige beslut om budgetra-
mar, investeringsnivå samt tre övergripande finansiella 
mål. 

Under hösten fortsatte nämnderna att jobba med sina de-
taljbudgetar och nämndplaner. Samtidigt arbetades en in-
vesteringsplan fram. 

På kommunstyrelsen den 29 oktober fastställdes skattesat-
sen till 22,36 kronor per skattekrona (oförändrad) inför 
budgetåret 2020. Beslut om skattesats tas på kommunfull-
mäktige den 25 november. Beslut om budget, låneram, 
borgen, taxor och avgifter planeras till kommunstyrelsen 
den 12 november samt kommunfullmäktige den 16 de-
cember. 

Enligt SKL:s rapport ”Vägval för framtiden 3” som publi-
cerades under 2018 påpekar de att det finns flertalet fak-
torer som påverkar vår omvärld, såsom globalisering, den 
tekniska utvecklingen, klimatförändringar och demografi. 
Vår globala omvärld påverkar både direkt och indirekt i 
Sverige och i Vimmerby Kommun, om än på sikt.  

De orosmoment som sker runt om i världen, såsom poli-
tiska konflikter, krig och terrorattentat, gör så att även 
Sverige behöver göra ett förebyggande arbete inom rädd-
ningstjänst, akutsjukvård och krisberedskap. Sedan tidi-

gare har man återinfört värnplikten och ser över totalför-
svaret. Sverige och dess kommuner påverkas även av att 
vi de senaste åren har mottagit ett stort antal asylsökande 
ifrån krigshärjade länder, enligt SKL:s rapport ”Vägval för 
framtiden 3” så är prognosen att ungefär 400 000 asylsö-
kande kommer få uppehållstillstånd i Sverige. Detta ställer 
höga krav på ett välarbetat integrationsarbete men det ger 
även ökade kostnader och ett ökat behov av välfärdstjäns-
ter. 

Den mängd av koldioxidutsläpp som sker runt om i värl-
den förorsakar varmare klimat och gör att hela världen 
påverkas. Med de klimatförändringar som sker i världen 
finns det en ökad risk för katastrofer som exempelvis 
översvämningar, torka, stormar samt människor på flykt. 
Detta kan exempelvis påverka Sverige och vår befolkning 
genom ökad mängd regn, blåst och översvämningar men 
även långa perioder av torka med ökad risk för vattenbrist 
och bränder. Även här kommer behovet av krisberedskap, 
räddningstjänst och akutsjukvård att öka.  

Enligt SKL:s ekonomirapport som publicerades oktober 
2019 är Sverige redan på väg emot en mild lågkonjunktur 
2020, och prognosen visar att den kommer även löpa över 
in i 2021. BNP-tillväxten är fortsatt svag under 2020 och 
det väntas en minskning av sysselsättningsgraden och en 
ökad arbetslöshet. Likväl som BNP-tillväxten är svag, så 
pekar ekonomirapporten på att det kommunala skatteun-
derlaget kommer ha en svag tillväxt framledes.  

Den demografiska bilden förändras kontinuerligt och i 
dagsläget ställs vi inför allt hårdare tider inom den 
svenska riksgränsen. En kraftig ökning av andelen barn, 
unga och äldre ställer hårda krav på landets välfärd. Enligt 
SCB kommer antalet barn, unga och personer över 80 år 
öka med 450 000 personer medans antalet personer i ar-
betsför ålder endast kommer öka med ungefär 300 000 
personer. Dessa siffror kommer ställa höga krav på för-
skolor, skolor och äldreboenden.  Vår omvärld 

Budgetprocess 
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Befolkningsutveckling 

Befolkningen i Sverige ökar. Från december 2017 till de-
cember 2018 ökade befolkningen med 1,09 procent. Under 
2019 har befolkningen fortsatt öka.  

Från december 2018 till juni 2019 har befolkningen ökat 
med 0,52 procent. I reala termer innebär detta att befolk-
ningen har ökat från 10 230 185 till 10 283 279.  

 

 

 

Den 31 december 2018 var folkmängden i Vimmerby kom-
mun 15 764 invånare. Jämfört med föregående år så är det 
en ökning med 36 invånare. Bilden visar hur befolkningen 
har förändrats i Vimmerby kommun i de olika ålderskate-
gorierna. 

Ur diagrammet nedan går det utläsa att under de senaste 
sex åren har kategorierna 65-79 år och 6-15 år ökat mest 
medan ålderskategorin 40 – 64 år har minskat mest fram 
till 2018. Befolkningsmängden har varierat mellan 15 743 
och 15 287. 

I Vimmerby I Sverige 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

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

Åldersfördelning

2013 2014 2015 2016 2017 2018



 

10 

VIMMERBY KOMMUN BUDGET 2020 med plan 2021 -  2023 KS förslag 

Ekonomiska förutsättningar 
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hus-
hållning 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 net-
tokostnader 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 Vim-
merby kommun har satt.  

Diagrammet nedan visar hur befolkningen i de olika ål-
derskategorierna 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.  
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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
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Skattesats och skatteintäkter 

Som underlag till beräkning av Vimmerby kommuns to-
tala intäkter från skatter och statsbidrag används skatteun-
derlagsprognosen från Sveriges kommuner och landsting 
enligt cirkulär 19:21  Invånarantalet påverkar Vimmerby 
kommuns skatte- och statsbidragsintäkter och för budget 
2020 har 15 743 invånare antagits som beräkningsgrund. 
Förslaget för budget 2020 innebär en oförändrad skatte-
sats.  

Jämfört med år 2019 beräknas intäkterna öka med cirka 32 
miljoner kronor, varav skatteintäkterna utgör 20 miljoner 
kronor.  

Vimmerby kommuns del av välfärdsmiljarderna, när det 
gäller flyktingvariabeln, är budgeterad till 6,2 miljoner 
kronor.  

Diagrammet nedan visar skattesatserna i Kalmar län 2019. 

Känslighetsanalys  

Vimmerby kommuns ekonomi påverkas av ett flertal om-
världsfaktorer och kommunen måste ha reserver och mar-
ginaler att hantera såväl externa oförutsedda händelser och  

 

förändringar inom kommunen. Känslighetsanalysen nedan 
visar hur olika händelser påverkar kommunens ekonomi. 
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Ränteförändring med 1 procent 3,2 

Förändring skattesats 10 öre 3,3 

Prisökning på varor och tjänster 1 procent 3,1 

10 årsarbetare heltid, lön 25 000 kr/mån 4,2 

Förändrat invånarantal med 100 5,7 

Löneförändring 1 procent 7,1 
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Vimmerby kommuns nettokostnader är budgeterade till 
984,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 31,8 
miljoner kronor i jämförelse med budget 2019. Tabellen 
visar hur nettokostnaderna har förändrats mellan 2019 och 
2020.  

 

För utförligare beskrivning om nettokostnaderna, se re-
spektive nämnds redovisning i nästkommande avsnitt. 
Nämndernas ramar enligt nedan är preliminära för 2020 
eftersom ramarna kan komma att justeras efter beslut om 
justeringar 2019 som även påverkar 2020, 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 2020 med plan 2021-
2023 uppnås resultatmålet för budgetåret men inte för 
planåren. 

Finansiella mål och nyckeltal  

Driftbudget       Differens 
Miljoner kronor   2019 2020 2020-2019 
Nämnd         
Kommunstyrelsen   -216,9 -218,8 -1,9 
Barn- och utbildningsnämnden   -342,2 -358,2 -16,0 
Socialnämnden   -365,3 -379,9 -14,6 
Miljö- och byggnadsnämnden   -8,0 -8,1 -0,1 
Överförmyndarnämnden   -2,1 -2,1 0,0 
Revision   -0,8 -0,9 -0,1 
Valnämnden   -0,7 -0,1 0,6 
Summa nämnder   -936,0 -968,2 -32,2 
Pensioner   -22,2 -24,1 -1,9 
kalkylerade kapitalkostnader   41,5 43,9 2,4 
Avskrivningar   -31,3 -33,4 -2,1 
Oförutsedda medel   -4,7 -2,7 2,0 
Summa nettokostnader   -952,7 -984,5 -31,8 

  2020 2021 2022 2023 
Miljoner kronor Budget Plan Plan Plan 
SUMMA Nettokostnad -984,5 -1 012,3 -1 040,0 -1 066,1 
Skatter och generella statsbidrag 992,2 1 008,0 1 031,5 1 057,9 
Finansnetto 12,0 12,0 12,0 12,0 
Summa finansiering 1 004,2 1 020,0 1 043,5 1 069,9 
SUMMA RESULTAT 19,7 7,7 3,4 3,8 
          
Resultat i förhållande till skatter och bidrag 2,0% 0,8% 0,3% 0,4% 
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Låneskuld  
I oktober 2019 uppgår kommunens upplåning till cirka 
459 miljoner kronor. I detta ingår lån för leasing av panna 
och turbin på Tallholmen för Vimmerby Energi och Mil-
jös satsning på nytt kraftvärmeverk på 189 miljoner kro-
nor. 

 
 
Vimmerby kommun  koncern har en relativt hög låneskuld 
som bör sänkas. Från 2016 har Vimmerby kommun anta-
git det finansiella målet 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 2018 ett överskott på 
27,5 miljoner kronor och prognostiserar ett resultat, per 
sista augusti, på 8,4 miljoner kronor för 2019.  
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 un-
der 2020.  

2020:  16 miljoner kronor  

2021:  17 miljoner kronor  

2022:  18 miljoner kronor 

2023:  18 miljoner kronor 
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Resultat– och Balansbudget 

Balansbudget 

Resultatbudget 

RESULTATBUDGET Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Plan 
Miljoner kronor 2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 
Nettokostnader exkl avskrivningar -888,9 -921,8 -946,6 -951,0 -978,3 -1 005,0 -1 030,1 
Avskrivningar -31,1 -30,9 -31,3 -33,5 -34,0 -35,0 -36,0 
Summa nettokostnad -920,0 -952,7 -977,9 -984,5 -1 012,3 -1 040,0 -1 066,1 
                
Skatter och generella statsbidrag 933,9 959,9 960,5 992,2 1 008,0 1 031,5 1 057,9 
Finansnetto 13,6 12,0 25,8 12,0 12,0 12,0 12,0 
Summa finansiering 947,5 971,9 986,3 1 004,2 1 020,0 1 043,5 1 069,9 
                
Summa resultat 27,5 19,2 8,4 19,7 7,7 3,4 3,8 

  Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Plan 
Miljoner kronor 2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 
Tillgångar               
Materiella anläggningstillgångar 735,2 826,9 712,3 758,8 804,8 849,8 893,8 
Finansiella anläggningstillgångar 375,1 378,6 375,1 375,1 375,1 375,1 375,1 
Omsättningstillgångar 369,0 300,3 366,1 373,2 375,1 372,8 368,7 
Summa tillgångar 1 479,3 1 505,8 1 453,5 1 507,1 1 555,0 1 597,7 1 637,6 
                
Eget kapital 733,1 746,3 741,4 761,1 768,8 772,2 776,0 
Varav årets resultat 27,5 19,2 8,4 19,7 7,7 3,4 3,8 
                
Avsättningar 81,1 87,5 79,7 87,0 97,0 107,1 116,4 
Varav pensioner 81,1 87,5 79,7 87,0 97,0 107,1 116,4 
                
Skulder 665,2 672,0 632,5 659,0 689,2 718,4 745,2 
Varav långfristiga skulder  472,8 456,2 472,6 497,6 522,6 547,6 572,6 
Varav kortfristiga skulder 192,3 215,8 159,9 161,4 166,6 170,8 172,6 
Summa skulder och eget kapital 1 479,3 1 505,8 1 453,6 1 507,1 1 555,0 1 597,7 1 637,6 
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Kassaflödesanalys 

  Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Plan 
Miljoner kronor 2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 
Den löpande verksamheten               
Resultat efter finansiella poster 27,5 19,2 8,4 19,7 7,7 3,4 3,8 
Justering för poster som inte ingår i kassaflö-
det 40,7 38,8 29,9 40,8 44,0 45,1 45,3 

Medel från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 68,2 58,0 38,2 60,5 51,7 48,5 49,1 

Ökning (-)/Minskning (+) av förråd, 
expl.fastigh. 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga ford-
ringar och placeringar -21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skul-
der 18,8 30,0 -32,4 1,5 5,2 4,2 1,8 

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten 68,0 88,0 5,8 62,0 56,9 52,7 50,9 
                
Investeringsverksamhet               
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -39,2 -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 
Försäljning materiella anläggningstillgångar 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Försäljning av finansiella anläggningstill-
gångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksam-
heten -2,0 -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 
                
Finansieringsverksamheten               
Utlåning               
Erh investeringsbidrag 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Överlåtelser -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
Amortering av upptagna lån -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Amortering av utlämnade lån 3,4 -16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksam-
heten -50,2 -16,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
Summa kassaflöde 15,7 -8,0 -74,2 7,0 1,9 -2,3 -4,1 
                
Likvida medel vid årets början -9,6 -11,9 6,1 -68,1 -61,1 -59,2 -61,5 
Likvida medel vid periodens slut 6,1 -19,9 -68,1 -61,1 -59,2 -61,5 -65,6 
Summa kassaflöde 15,7 -8,0 -74,2 7,0 1,9 -2,3 -4,1 
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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 ut-
veckling och ekonomiska ställning  

 göra de framställningar - som styrelsen anser nöd-
vändiga - till fullmäktige, nämnder och andra in-
stanser  

 bereda och verkställa fullmäktiges beslut  

 lämna förslag till budget och leda budgetarbetet.  

Kommunstyrelseförvaltningens uppgift är att sam-
ordna, styra, utveckla och följa upp de verksamheter 
som kommunstyrelsen ansvarar för. Kommunstyrelse-
förvaltningen arbetar med service mot allmänheten, de 
folkvalda politikerna i kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige 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 utveckl-
ingsavdelningen.  

Viktiga händelser under året 
Internt i kommunen kommer vi under 2020 bland annat 
att växla upp arbetet kring digitalisering/automatisering 
i syfte att effektivisera våra processer och vårt arbete 
bland annat genom att erbjuda e-tjänster som ska skapa 
en enklare vardag för medborgarna och frigöra tid för 
att kunna kvalitetssäkra och utveckla de tjänster vi till-
handahåller. Arbetet sker i samklang med utvecklingen 
av ett nytt kontaktcenter i stadshuset. Hela organisat-
ionen berörs och arbetet samordnas av den administra-
tiva avdelningen. 

För utvecklingsavdelningens verksamhet som i dag 
finns i stadshuset kan det under 2020 bli aktuellt med 
flytt till rådhuset. Gränssnittet till Vimmerby turistbyrå 
förväntas också klarläggas under 2020. 

Ny samhällsbyggnadschef finns på plats från och med 
november 2019. 

Länslitteraturen finns sedan 2019 med bas i Vimmerby 
kommun och dessutom har den första litteraturfestiva-
len ”Vimmerby berättar” ägt rum. Utvecklingsarbetet 
planeras fortsätta under 2020. 

I det framarbetade handlingsprogrammet som antogs i 
kommunstyrelsen oktober 2019 finns ett antal huvud-
processer som samordnas av kommunstyrelsens för-
valtning, men som berör hela organisationen, bland 
annat ekonomistyrningsprocess, ärendehanteringspro-
cess och alla frågor som berör kompetensförsörjning/
bemanningsfrågor. När det gäller alla ovanstående ut-
vecklingsfrågor blir samverkan med ITSAM där vi är 
medlemmar också helt avgörande för hur väl vi kom-
mer att lyckas med uppdragen och att öka ”den vär-
deskapande tiden”. 

Ekonomiska förändringar 
Den totala budgetramen för Central förvaltningen 2020 är 
82,2 mnkr, vilket innebär en ramökning på 1,3 mnkr jäm-
fört med budgetramen för 2019 på 80,9 mnkr. Ramökning-
en ska täcka kostnaden för det centrala löneanslaget och de 
ökade kostnaderna enligt avtal.  

 

 

 

 

 

 

 

KS Central förvaltning 2020, miljoner kr 
Budget 2019 -80,9 
Löneanslag till nämnderna 20,4 
Löneanslag -0,9 
Tilläggsanslag -0,2 
Omorganisation 0,2 
Avdrag interna kostnadsposter 2018 2,4 
Förändringar 2019   
Tillägg interna kostnadsposter 2019 -3,3 
CLA 2019 -20,0 
Ramtillskott 0,0 
Budget 2020 -82,2 
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Samhällsbyggnadsavdelningen  
Avdelningschef     Förvaltningschef      
Miklós Hatházi     Carolina Leijonram      

Verksamhetsbeskrivning 
Samhällsbyggnadsavdelningen ingår i kommunstyrelse-
förvaltningen och är stöd- och servicefunktion till kom-
munens kärnverksamheter.  

Avdelningen består av fastighetskontoret, gatukontoret, 
räddningstjänsten samt enheterna för kost och lokalvård. 

Viktiga händelser under året 
Till gatukontoret rekryteras en ny gatuchef efter att tidi-
gare gatuchef tillträtt tjänsten som samhällsbyggnadschef 
i slutet av 2019.  

Gatukontoret kommer framåt att arbeta med effektivise-
ringar i form av digitalisering. Vidare kommer det tas 
fram lekplats-, badplats- och trafikstrategier.  

En ny organisation träder i kraft inom räddningstjänsten 
för att klara av uppgifterna avseende trygghet, säkerhet 
och civilt försvar. 

Fastighetskontorets personalstyrka förväntas vara fulltalig 
efter nyrekrytering av fastighetsingenjör/teknisk förval-
tare.  

Behov skollokaler kommer att utredas. Större investe-
ringsprojekt under året blir Nybble förskola, utbyggnad 
av äldreboendet i Södra Vi, renovering av Vimarskolan, 
Södra Vi förskola samt brandstationen etapp två.  

Fastighetsförvaltningsavtalet ska ses över. 

Kostenhetens fokus på att minska matsvinnet kommer att 
fortgå.  

Lokalvårdsenheten kommer fortsätta internutbildningen 
för personal som saknar SRY.  

Ekonomi 
Den totala ramen för Samhällsbyggnadsavdelningen upp-
går till 107,8 mnkr.  

Utöver korrigering för industriavtalet som upphört samt 
interna kostnadsposter erhålls ett ramtillskott på 1,2 mnkr. 
800 tkr av ramtillskottet går till kostenheten och reste-
rande 400 tkr till räddningstjänsten.  

Ramtillskottet är emellertid betydligt lägre än behovet för 
att bedriva verksamheterna på det sätt som görs idag, vil-
ket gör att åtgärder krävs tillsammans med att ambitions-
nivåerna sänks.  

Utöver diverse kostnadsökningar och indexeringar inom 
befintliga avtal saknas främst budget till uppdrag inom 

mark- och exploateringsverksamheten, trafikbelysning, 
livsmedel samt räddningstjänstens nya organisation för 
trygghet, säkerhet och civilt försvar. 

 
Förväntad utveckling 
Kommande utmaningar för framtiden är digitaliseringen 
av verksamheterna, kompetensförsörjning och utbildning 
av personal för att möta de nya kraven.  

Tillsammans med HR avdelningen arbete för att minska 
sjukfrånvaron genom förbättrad arbetsmiljö.  

Anpassa och justera ambitionsnivån på respektive verk-
samhet för att nå en ekonomi i balans.  

KS Samhällsbyggnadsavdelningen 2020, miljoner kr 
Budget 2019   -109,0 
Löneanslag   -2,1 
Korrigering interna kostnadsposter 2018 -31,3 
Förändringar 2019     
Korrigering interna kostnadsposter 2019 35,8 
Tillskott     -1,2 
Budget 2020   -107,8 
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Utvecklingsavdelningen  
Avdelningschef       Förvaltningschef              
Thomas Svärd      Carolina Leijonram      

Verksamhetsbeskrivning  
Utvecklingsavdelningen ingår i kommunstyrelseförvalt-
ningen och ansvarar för Näringslivsenheten, fritidsanlägg-
ningar, föreningsbidrag, SLUS/Allas Vimmerby, folk-
hälsa, barnkonventionen, BRÅ, Kulturskolan, Fabriken, 
internationella projekt samt koppling till turistbyrån.  

I det dagliga arbetet ingår bl.a, företagskontakter och be-
sök, starta eget utbildningar, frågor rörande företagsmark, 
evenemang mm. 

Viktiga händelser under året 
Vimmerby kommun ska vara ett attraktivt stöd för kom-
munens näringsliv. Kommunens service till företagen ska 
hålla hög klass. Dialogen mellan kommunen och företagen 
ska vara enkel och effektiv. Utveckla varumärket Vim-
merby bidrar till ett framgångsrikt näringsliv. 

Prioriterade uppdrag 2019-2020: 
 Säkerställa ekonomistyrningen där verksamheterna 

totalt sett bedrivs inom tilldelade resurser med fokus på 
att utveckla och växla upp resultatet för avdelningen.  

 Mål – en ekonomi i balans även 2020 
 Processansvar för projektet ”Stärkt lokal attraktions-

kraft” vilken växlas upp till Allas Vimmerby. 
 Ansvara för att vi har en uppdaterad näringslivsstrategi 

och en handelsstrategi, utveckla ett fungerande närings-
livsarbete i Vimmerby kommun (industrimark, ranking) 
bemötande och värdskap, utveckla fungerande struk-
turer kring möten med näringslivet, kommunikation och 
rapportering kring företagsbesök.  

 Upphandla turisttjänst för kommunens räkning inklu-
sive utredning ”hur bör en framtida turistbyråverksam-
het se ut” 

 Förändra och utveckla vår inflyttarservice 
 Bidra i processen kring hur vi ska få ihop samhällspla-

neringen/investeringar utifrån ett hållbart perspektiv. 
 Program för nyanlända företagare. 
 Ingår i kommunens säkerhetsgrupp 
 
Ekonomiska förändringar  
År 2020 har utvecklingsavdelningen en budgetram på 28,8  
mnkr. Vilket innebär en utökning på 1,7 mnkr jämfört 
med budgetramen 2019. Ökningen kommer främst täcka 
de ökade kostnader som tillkom efter ombyggnationen av 

ishallen. Den ska även täcka det centrala löneanslaget, 
övriga ökade lokalkostnader mm. 

 

Förväntad utveckling  
Ett av de viktigare målen är att avdelningen skall arbeta 
för en ekonomi i balans även 2020. 

Vi kommer fortsättningsvis ha fokus på etableringsmöjlig-
heter för företag i Vimmerby kommun och då med extra 
fokus på Krönsmon. Vidare så ska implementeringen av 
nya bidragsregler för föreningsbidrag motsvarande ge-
nomföras och detta i linje med utredningen från E&Y.  

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 ef-
fektivisera våra mötesformer och samverkansgrupper 
inom bland annat BRÅ och Sof. samt Samverkansgruppen 
för arbetsmarknadsfrågor. 

Utvecklingsavdelningens kommande utmaningar är bland 
annat brist på tidigare underhåll av kommunen ägda loka-
ler där utvecklingsavdelningen har ansvaret, såsom Kul-
turskolan, Ryttargården och Idrottshallen.  

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 håller på att arbetas 
fram för att strukturerat och organiserat arbeta för denna 
måluppfyllelse. Genom digitalisering ska vi också effekti-
visera våra processer inom både näringslivsenheten likväl 
som föreningsverksamheten. 

KS Utvecklingsavdelningen 2020, miljoner kr 
Budget 2019   -27,1 
Löneanslag   -0,2 
Omorganisation   0,0 
Avdrag interna kostnadsposter 2019 7,9 
Förändringar 2020     
Tillägg interna kostnadsposter 2020 -9,4 
Tillskott     0,0 
Budget 2020   -28,8 
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Mål för Kommunstyrelsen 

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 ledar-
skapsprogrammet 

90% 

Andel som i medarbetarenkäten 
anger de är nöjda med ledarskapet 

95% 

Andel som i medarbetarenkäten kän-
ner att de kan påverka 

80% 

Andel som i medarbetarenkäten kän-
ner sig diskriminerade eller kränkta 

0% 

Minskad sjukfrånvaro Lägre än föregående år 

Kommunstyrelsen ska arbeta för en 
hållbar utveckling för framtiden 

  

Utveckling       

  

Mål för Kommunstyrelsen 

Mål för Samhällsbyggnadsavdelningen 

Perspektiv Nämndens mål Indikator Målnivå 

Ekonomi   

Ekonomi i balans  Andel förbrukad budget 100% 

Minska matsvinnet 
Minska andelen kastad mat per kg 
serverad 

-15% 

Invånare och 
Brukare 

En organisation för kommunalt 
krisstöd ska vara etablerad 
och temaaktivitet riktad mot all-
mänheten med fokus på krisbered-
skapsfrågor och civilt försvar ska 
vara genomförd. 

Klart innan årsskiftet 2020-2021 Verkställt 

Verksamhet 
och  
medarbetare 

Sänkt sjukfrånvaro på lokalvårdsen-
heten 

andel av total sjukfrånvaro på lokal-
vårdsenheten 

Lägre än föregående år 

Övergå till fossilfritt bränsle (HVO) 
inom gatukontorets driftsenhet   

Övergång till HVO från dagens 80% 100% 

Utveckling   

Källsortering andel av kommunens fastigheter 10% 
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Socialnämndens nämndplan  
Förvaltningschef             
Anette Nilsson              

Verksamhetsbeskrivning  
Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjuk-
vård, omsorg för personer med funktionsnedsättning samt 
individ- och familjeomsorg. 

Viktiga händelser under året  
2018 ersattes betalningsansvarslagen med en ny lag om 
samverkan vid utskrivning från slutenvården. Överens-
kommelse mellan kommunerna och regionen togs fram för 
2018 och reviderades 2019.  

Utvecklingsarbetet med trygg hemgång och att klara att ta 
emot fler personer med komplexa vård- och omsorgsbe-
hov som snabbare skrivs ut från sjukhus fortsätter under 
2020. 

Vård- och omsorgsboendet Vidala planeras att byggas om 
samt byggas ut med 22 lägenheter under 2020 och 2021.  

Ny gruppbostad LSS med sex lägenheter planeras inom 
Pistolsmeden och beräknas vara inflyttningsklart till 1 de-
cember 2020. 

Under hösten 2018 fick kommunen ett större ansvar för 
arbetskläder och tvätt av arbetskläder. En upphandling 
görs under hösten 2019 och arbetskläder, genom cirkulat-
ionstvätt, införs 2020. 

Ett stort förändringsarbete som pågått under flera år är 
införande av heltid som norm. Utifrån centrala kollektiv-
avtal så har etappvis, under 2018 och 2019, all personal 
erbjudits heltidsarbete. Under 2020 fortsätter arbetet med 
att anpassa organisationen till att fler arbetar heltid.   

Ett annat förändringsarbete är digitaliseringen där social-
förvaltningen kommit långt med bland annat digitala larm, 
digitala lås i enskilda hem, mobil dokumentation, vårdpla-
nering via distans mm. Under 2020 kommer verksamhets-
systemet bytas ut. 

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 speci-
ellt märkbart för barn och unga. Utvecklings- och föränd-
ringsarbete pågår på många områden för att klara de 
ökande behoven. 

 
 

Ekonomiska förändringar  
Socialnämndens budgetram har för 2020 utökats med 6 
miljoner kronor. Dessa har prioriterats till ledning, styr-
ning, arbetsvillkor och arbetsmiljö genom tjänster som 
omsorgspersonal vård- och omsorgsboende, socialsekrete-
rare, sjuksköterskor och enhetschefer samt till arbetskläder 
och familjerådgivning.  

Socialnämnden framförde behov motsvarande 24 379 tkr 
vid budgetberedningen i våras som absolut nödvändigt. 
Det innebär att det inte finns budgettäckning för 2020 uti-
från de prognoser om behovsökningar som finns. Bokslu-
tet för 2018 var + 582 tkr mot budget men där fanns över-
skott på intäkter från Migrationsverket för flyktingmotta-
gande på drygt 22 000 tkr.  

Prognosen för 2019 efter fem månader är – 20 365 tkr och 
de stora delarna ligger på LSS (-10 580 tkr), äldreomsorg 
(- 4 277 tkr) och placeringar inom IFO (-3 363 tkr). Här 
finns också fortfarande överskott på intäkter från Migrat-
ionsverket (3 500) men de extra intäkterna kan kommunen 
inte räkna med framöver. Åtgärder behöver vidtas för att 
komma i balans men samtidigt finns behovsökningarna.  

Socialnämnden 2020, miljoner kronor 
Budget 2019   -365,3 
Löneanslag   -8,6 
Avdrag interna kostnadsposter 2019 22,7 
Förändringar 2020     
Tillägg interna kostnadsposter 2020 -22,7 
Tillskott     -6,0 
Budget 2020   -379,9 
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Förväntad utveckling  
Regeringen har tillsatt en särskild utredning för översyn 
av socialtjänstlagen. Många samhällsförändringar har 
inneburit att socialtjänsten har fått ansvar för nya grupper, 
ex spelmissbruk, uppgifter och utmaningar vilket ställer 
stora krav på kommunernas socialtjänst. Syftet med ut-
redningen 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 behov-
sanpassade insatser med ett förebyggande och evidensba-
serat 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 och 
kommunal hälso- och sjukvård. Omställningen från sjuk-
husvård till vård och omsorg i hemmet har redan påbör-
jats i och med den nya lagen om samverkan vid utskriv-
ning från slutenvården. Reformen ”God och nära vård” 
kommer innebära fler brukare och patienter inom kom-

munens ansvarsområde men också mer komplex och 
avancerad hälso- och sjukvård samt omsorg. Här omfattas 
alla åldrar.  

De demografiska förändringarna innebär fler äldre och 
därmed fler som behöver äldreomsorg och hälso- och 
sjukvård men också fler unga vilket påverkar individ- och 
familjeomsorgen samt LSS-verksamheten. Komplexiteten 
ökar också inom alla verksamheter t ex allt svårare pro-
blematik 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. Kompe-
tens och arbetssätt med evidensbaserad praktik är helt 
nödvändig i en speciallagsreglerad verksamhet så att re-
sultat uppnås.  

Digitalisering är en annan stor utmaning. Det kräver ut-
veckling och förändring av arbetssätt för att möta behov 
på nya sätt. Det ställer krav på infrastrukturen och bred-
bandsutbyggnad men också att det finns en organisation 
för support och informationssäkerhet. 
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Mål för Socialnämnden 

Nyckeltal och kvalitet 

Nyckeltal 2018 2017 2016 

Brukarundersökning äldreomsorgen       

   hemtjänsten 89% 92% 87% 

   vård- och omsorgsboende 82% 81% 88% 

Brukarundersökning funktionshinder       

   gruppbostad 80% - - 

   servicebostad 78% - - 

   daglig verksamhet 67% - - 

Brukarundersökning individ- och familjeomsorg 84% 87% - 

Perspektiv Nämndens mål Indikator Målnivå 

Ekonomi En ekonomi i balans Andel förbrukad budget 100% vid bokslut 

Invånare  
och  
Brukare 

Brukare och patienter ska vara nöjda 
med de insatser som ges. 

Genomsnittsnivå i nationell brukarunder-
sökning 

Minst genomsnittsnivå med 
nöjda brukare/patienter i nat-
ionell brukatundersökning. 

Verksamhet  
och  
medarbetare 

Verksamheten ska ha medarbetare med 
god kompetens att utföra sitt uppdrag. 

Andel tillsvidareanställda medarbetare 
med adekvat kompetens 

80% av tillsvidareanställda 
medarbetare ska ha adekvat 
kompetens för sitt uppdrag 

Utveckling 

Invånare och brukare ska ges möjlighet 
till trygghet, säkerhet och självständig-
het genom att det finns verksamhet 
som motsvara behov. 

Antal ej verkställda beslut efter tre måna-
der. 

80% av tillsvidareanställda 
medarbetare ska ha adekvat 
kompetens för sitt uppdrag 
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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 gymn-
asial nivå – svenska för invandrare – samhällsorientering 
inom etableringsreformen samt Campus. Ingen gymnasie-
särskola drivs i egen regi. Det finns ett antal fristående 
verksamheter (två fristående förskolor, ett fristående fri-
tidshem och en fristående verksamhet som driver pedago-
gisk 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 ge-
mensamma värdegrunden är att alla kan och vill. Försko-
lor 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.  

Viktiga händelser under året 
 PRAO har återinförts med ett positivt resultat. 
 Utökad undervisningstid för eleverna i grundskolan. 
 En stadieindelad timplan införs i grundskolan. 
 Arbetet med skolans digitalisering omfattar alla skol-

former 
 CAMPUS bedriver hösten 2019 förskollärarutbildning 

på plats i Vimmerby 
 Ny mandatperiod och ny nämndsammansättning. 
 Ny reviderad läroplan för förskolan börjar gälla från 1 

juli 2019. 
 Påbörjad planeringsprocess för nybyggnation av både 

ny förskola och skola. 
 Genomförd basinspektion av skolinspektionen med 

åtföljande åtgärder och uppförda rutiner. 
 Utökad formell samverkan med socialtjänsten utifrån 

revision om ungas psykiska ohälsa. 
 Läsa-skriva-räkna garantin införs fr.o.m 1 juli 2019. 
 Införd elevpeng på grundskolan gällande budget 2020. 
 Utbildningsplikt på vuxenutbildningen för nyanlända 

infört fr.o.m 1 januari 2019. 
 

Elevökningarna inom förskoleklass/grundskola har mins-
kat under det senaste läsåret och från 2016 till 2019 har 
antalet elever ökat med 131 st. Dock om vi tittar till pro-
gnosen framåt så kommer elevtalet fortsatt att ligga på en 
förhållandevis hög nivå, och minskningen nuvarande läsår 

är en tillfällig nedgång och ej starten av ett nytt mönster. 

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 
2019/2020 1742 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 kom-
mer 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 2019/2020 kommer förvaltningen 
tillsammans med Teach for Sweden arbeta med att hitta, 
fånga upp och utbilda akademiker som vill bli lärare. 

Antalet gymnasielever har under många år legat ganska 
stabilt, dvs runt 510-530 elever. Under nuvarande läsår 
kommer ca 550 elever att påbörja sin utbildning på gym-
nasiet, och enligt prognosen så kommer elevtalen på gym-
nasiet öka marginellt och ligga mellan 550-580 elever un-
der ett par år. 

Antalet förskolebarn kommer troligen att ligga ganska 
stabilt under 2020, efter några års kraftiga ökningar. Det 
finns fortfarande ett stort behov av en ny förskola i Vim-
merby tätort med plats för 120 barn samt utöver det möj-
lighet till barnomsorg på kvällar och nätter.  

CAMPUS Vimmerby har fått en högskoleutbildning till 
förskollärare beviljad, och den första gruppen kommer att 
påbörja sina studier hösten 2019. Det gemensamma arbe-
tet inom CAMPUS i Småland fortsätter, och ambitionen är 
att samverkan ska öka.  

Barn- och utbildningsnämndens nämndplan  
Förvaltningschef            
Ola Karlsson             
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Ekonomi 
Den ramökning på 4 mnkr som barn- och utbildningsnämn-
den, BUN, har fått för budgetåret 2020 kommer att fördelas 
enligt följande:  

Ökad digitalisering med 1,3 mnkr. Med detta tillskott kan 
åk 7-9 genomföra en till en-datorer, samt förstärka antalet 
digitala enheter i åk F-6. 0,3 mnkr av dessa medel fördelas 
till förskolans inköp av läsplattor, projektorer och digitali-
serade NTA-lådor. 

Fritidshemmen får 0,5 mnkr för utökad socioekonomisk 
resursfördelning.  

Resterande 2,2 mnkr fördelas till grundskolans personaltät-
het där elevökningarna varit höga senaste åren utan att till-
räckliga resurser tillförts. 

 
Förväntad utveckling 
Förskolan: 
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 ytter-
ligare ökningar. Det vi ser i prognosen är en liten minsk-
ning av antalet barn i förskolan.  

I förskolans reviderade läroplan lyfts de ökade kraven kring 
digitalisering. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar 
att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem 
möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de 
möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga 
ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital tek-
nik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå 
risker samt kunna värdera information. Förskolorna i Vim-
merby behöver utöka antalet digitala hjälpmedel samt er-
bjuda en variation på digitala hjälpmedel, för att 
möta barnens behov och personalens möjlighet till doku-
mentation av verksamheten.   

Det finns även en oro kring kompetensförsörjningen i för-
skolan. Antalet utbildade förskollärare sjunker och vi har 
svårt att rekrytera förskollärare till våra förskolor. Det är 
framförallt ytterområden som vi ser svårigheten att behålla 
och rekrytera medarbetare.  

 

Grundskolan: 
När det gäller grundskolan så har utvecklingen med kraftigt 
ökat elevantal i skolan till viss del fortsatt. Vi kan under 
läsåret 2019/2020 se en viss avmattning, men det kommer 
att vara ett fortsatt högt tryck (främst i Vimmerby) av ele-
ver inom F-9 den kommande 3-årsperioden. Elevökningen i 
grundskolan ställer stora krav på utökade skollokaler i 
Vimmerby tätort. Det finns indikationer som pekar mot att 
om Vimmerby bygger fler bostäder ökar antalet barnfamil-
jer 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 plane-
ras i Vimmerby tätort. En förstudie är beställd och på gång 
kopplat till byggnation av ny skola, och den kommer att 
genomföras enligt plan under hösten 2019. 

Läsa-skriva-räkna garantin börjar gälla fr.o.m juli 2019. 
Kartläggning av elevernas kunskaper i förskoleklass kom-
mer att se genom materialet ”Hitta språket och Hitta mate-
matiken” under hösten 2019 för samtliga elever. Dessa 
kartläggningar kommer att visa behov av eventuella an-
passningar eller om särskilt stöd ska sättas in under elevens 
år i förskoleklassen. Efter genomförda kartläggningar kan 
vi se om det finns kommunövergripande åtgärder som be-
höver sättas in. 

Kopplat till garantin ska även ett obligatoriskt bedömnings-
stöd användas för elever i åk 1. Bedömningsstödet omfattar 
läs- och skrivutveckling och taluppfattning. Bedömnings-
stödet gör att vi tidigt kan identifiera elever som riskerar att 
få, eller som redan har, läs- och skrivsvårigheter. Bedöm-
ningsstödet kan även visa om en elev kommit längre i sin 
kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.  

Revidering av kurs- och ämnesplaner pågår. Om regeringen 
fattar beslut kring det, så kommer de reviderade planerna 
att träda i kraft hösten 2020. Då kommer det att innebära ett 
arbete på skolorna med implementering av de nya kurs- och 
ämnesplanerna. 

Inför budgetarbetet 2020, så har förvaltningen infört en 
elevpeng på grundskolan. Syftet med det är att rektorerna 
skall få bättre verktyg att ta fram detaljbudget för verksam-
heten, samt följa upp det ekonomiska utfallet under året. 
Mer fokus kommer under 2020 att läggas på ekonomi vid 
avstämningar med respektive chef. 

Till sist så kommer samverkan med socialförvaltningen att 
öka under 2020. Via revisionen om psykisk ohälsa för barn 
och ungdomar, så har samverkan mellan förvaltningarna 
förbättrats, vilket gynnar våra elever och deras kunskapsut-
veckling. 

 

Barn och utbildningsnämnden 2020, miljoner kronor 
Budget 2019   -342,3 
Löneanslag   -8,5 
Avdrag interna kostnadsposter 2019 58,2 
Förändringar 2020     
Tillägg interna kostnadsposter 2020 -61,6 
Tillskott     -4,0 
Budget 2020   -358,2 
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Gymnasiet och Vuxenutbildningen: 
Den 1 juli 2019 trädde förändringar i skollag och för-
ordningen ikraft, vilket innebar att fler elever blir behö-
riga till gymnasiestudier via programinriktat val. Det 
kommer att ställa nya krav på gymnasieskolans organi-
sation och det stöd elever har rätt till för att nå målen. 

Fler nyanlända elever antas till nationella program och 
behovet av studiestöd och undervisning på modersmålet 
ökar. Gymnasieskolans styrdokument kommer att revi-
deras med förtydliganden av det centrala innehållet. 

Det pågår en förnyelseprocess kopplat till yrkespro-
grammens innehåll och teknik, vilket kommer att leda 
till behov av reinvesteringar, framförallt kopplat till ma-
skinparken. 

Rätten till komvux och utbildningsplikt för nyanlända 
innebär att antalet studerande fortsätter att vara högt 
inom vuxenutbildningen. De riktade statsbidrag som 
tidigare finansierade den verksamheten har nu omvand-
lats till ett generellt statsbidrag till kommunen. Yrkes-
vuxreformen förutsätter att kommunen bidrar med 50% 
av kostnaderna för att det ska vara möjligt att söka stats-
bidraget, och intresset från målgruppen är relativt stort. 

Övergripande:  
Det har under 2019 blivit något lättare att rekrytera för-
skolechefer och rektorer men bristen på legitimerade 
pedagoger är fortfarande svår att hantera. Det är arbets-
tagarnas 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 eleverna inom grundskola, 
gymnasium och vuxenutbildning ska kunna nå målen. 
Den nya läroplanen för förskolan trycker hårdare på 
förskolans lärandeuppdrag än vad dagens läroplan gör.  
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Mål för Barn-  och utbildningsnämnden 

Perspektiv Nämndens mål Indikator Målnivå 

Ekonomi 
En ekonomi i balans där resurserna 
fördelas behovsstyrt. Andel förbrukad budget 100% 

Invånare  
och  
Brukare 

Alla elever ska lyckas 

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 gymna-
siet 100% 

Andel elever med gymnasieexamen 100% 

Vårdnadshavare och elever är nöjda 
med verksamheten 

Enkät Ansvar mod och fantasi - Elever Öka 

Enkät Ansvar mod och fantasi - Vård-
nadshavare Öka 

SKL:s skolenkät åk 8 Öka 

Kritik från Skolinspektionen 0 

Verksamhet 
och  
medarbetare 

Alla förvaltningens arbetsplaner präglas 
av en god psykisk och fysisk arbets-
miljö 

Psykosociala enkäten - Organisation och 
ledarskap Öka 

Psykosociala enkäten - Kompetens och 
medarbetarskap Öka 

Psykosociala enkäten - Arbetsmiljö och 
trivsel Öka 

Enkät Ansvar, mod och fantasi - Medarbe-
tare Öka 

Sjukfrånvaro Minska 

Utveckling 
Alla förskolor och skolor har en miljö 
fri från kränkande behandling, diskri-
minering eller trakasserier 

SKL:s skolenkät åk 5: "Jag känner mig 
trygg i skolan" 100% 

SKL:s skolenkät åk 8: "Jag känner mig 
trygg i skolan" 100% 

Kritik från Skolinspektionen 0 

Andel som fullföljer sin utbildning på 
gymnasiet 100% 
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Miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred –  
Vimmerbys nämndplan  
Förvaltningschef           
Anders Helgée            

Verksamhetsbeskrivning 
Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd är en 
gemensam nämnd mellan två kommuner. En hållbar ut-
veckling för 30 000 invånare.  

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn, lov och 
kontroll enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och livs-
medelslagen. Ansvarsområdet omfattar också kommunens 
fysiska planering, kart- och mättekniska verksamhet samt 
service i fastighetsbildningsärenden. Den gemensamma 
nämnden har även uppdraget att samordna kommunernas 
hållbarhetsarbete. 

Miljö- och byggnadsnämnden ska verka för en hållbar ut-
veckling som innebär att nuvarande och kommande gene-
rationer 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 handläggnings-
tid fatta beslut inom ansvarsområdena. 

Fysisk planering bedrivs för att verka för ett långsiktigt 
användande av mark och vatten samt för bebyggelsemil-
jöns utformning. Detaljplanerna förenklar framtida bygg-
nationer och främjar därmed också en hållbar samhällsut-
veckling.  

Nämnden och förvaltningen driver och utvecklar samver-
kan 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 tillå-
tande organisationskultur med stolta medarbetare och bra 
ledare. 

Viktiga händelser under året 
En ny kontrollförordning träder i kraft i december 2019 
(EU 2917/625). Detta innebär vissa ändringar för livsme-
delskontrollen. Bland annat behöver taxebestämmelser 
och delegationsordning anpassas till den nya EU-
förordningen.  

Lagen om tobak och liknande produkter SFS 2018:2088 
trädde ikraft. 

Nationell utredning om strandskyddsregler pågår. 

Allt fler ansökningar görs via fullt integrerade e-tjänster 
och vi strävar efter att skapa ett helt digitalt ärendeflöde. 

Fortsatt översyn av taxor för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken respektive plan- och bygglagen görs under 
året för ikraftträdande 2021. 

Ekonomi 
Ingen större förändring förväntas under året. 

 
Förväntad utveckling 
Digitaliseringen fortsätter – nya e-tjänster (internt och ex-
ternt). Allt högre krav på att dela digital information. 
 
Agenda 2030. Internt: upphandling, konsumtion, fordon, 
fastigheter, energi, mat (centrala styrdokument, förvalt-
ningsspecifika handlingsplaner). Externt: näringsliv, indu-
stri, transporter, entreprenader. Miljö- och byggnadsför-
valtningens roll: Stöd t ex ansökningar, idéer, samordning 
och bokslut. 
 
Ledning och stöd i arbetet med Vimmerby kommuns över-
siktsplan. 

Miljö och byggnadsnämnden 2020, miljoner kronor 
Budget 2019   -8,0 
Tillskott     -0,2 
Budget 2020   -8,1 
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Mål för Miljö- och Byggnadsnämnden 

Perspektiv Nämndens mål Indikator Målnivå 

Ekonomi Verksamheten bedrivs inom budget Utfall i procent av nettobudget 100% 

Invånare  
och  
Brukare 

God service till företag och invånare 

Betygsindex Information 72 

Betygsindex Tillgänglighet 72 

Betygsindex Bemötande 75 

Betygsindex Kompetens 72 

Betygsindex Rättssäkerhet 72 

Betygsindex Effektivitet 70 

Verksamhet  
och  
medarbetare 

Gott samarbete 

Andel medarbetare som anser att 
samarbetet med arbetskamraterna 
fungerar bra eller mycket bra 

95% 

Andel medarbetare som anser att 
samarbetet mellan olika enheter 
inom förvaltningen fungerar bra eller 
mycket bra 

90% 

Andel medarbetare som anser att 
samarbetet med medarbetare på 
andra förvaltningar  fungerar bra 
eller mycket bra 

80% 

Gott ledarskap 
Andel medarbetare som anser att 
det finns ett gott ledarskap 

93% 

Stolthet 
Andel medarbetare som anser att 
det finns en stolthet 

97% 

God personalhälsa Sjukfrånvaro i procent av arbetstid 3,0% 

Utveckling 

Hållbara planer Andel planer med hållbarhetsanalys 100% 

Ständigt förbättrat hållbarhetsarbete 
Placering i Aktuell Hållbarhets årliga 
ranking 

90 
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Överförmyndare i samverkan 
Avdelningschef              
Anna Erlandsson Karlsson            

Verksamhetsbeskrivning 
Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över gode 
män, förvaltare och förmyndare. Denna tillsyn skyddar 
personer som inte kan ta vara på sina rättigheter eller sköta 
sin ekonomi och som av den anledningen har en god man 
eller förvaltare utsedd för sig. Överförmyndaren utser och 
förordnar själv god man för ensamkommande flykting-
barn. Verksamheten är en lagreglerad myndighetsutöv-
ning. Vimmerby, Kinda, Åtvidaberg och Ydre samverkar 
via en gemensam tjänstemannaorganisation med säte i 
Vimmerby.  

Viktiga händelser under året 
Under 2020 påbörja införande av e-tjänst för ställföreträ-
dare som skulle varit genomfört under 2019 och som har 
fått skjutas till 2020 på grund av bristande personalresurs. 
E-tjänsten ska underlätta för ställföreträdare att admini-
strera och rapportera in årsredovisning och för handläggar-
na på överförmyndarverksamheten att granska redovis-
ningarna.  

Den vakanta handläggartjänsten beräknas vara tillsatt un-
der årets första månader. 

Ekonomi 
Budgetramen för Överförmyndaren är i stort sett oföränd-
rad jämfört med 2019. I budget för 2020 har en uppräk-
ning av lönekostnader gjorts. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förväntad utveckling 
Fortsatt svårt läge att rekrytera nya ställföreträdare, inte 
minst till mer komplicerade ärenden. Verksamheten behö-
ver fortsatt arbeta med att synliggöra uppdraget som ställ-
företrädare, hitta goda exempel från andra överförmyndar-
verksamheter i landet och hitta nya kanaler för rekrytering. 
Svårigheter att rekrytera ställföreträdare är ett nationellt 
problem. 

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som bland an-
nat ska ta ställning i frågor om hur rekryteringen av kom-
petenta ställföreträdare kan underlättas och i vilka sär-
skilda fall som det bör kunna utses professionella ställföre-
trädare. I uppdraget ingår också att ta ställning till hur 
ställföreträdare kan få ett bättre och mer professionellt 
stöd under pågående uppdrag. Utredaren ska lämna de för-
slag till författningsändringar och andra åtgärder som be-
hövs den 24 februari 2021. 

Överförmyndaren, 2020 miljoner kronor 
Budget 2019   -2,1 
Löneanslag   -0,1 
Avdrag interna kostnadsposter 2018 0,1 
Förändringar 2019     
Tillägg interna kostnadsposter 2019 -0,1 
Inget ramtillskott   0,0 
Budget 2020   2,1 
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Mål för Överförmyndare i samverkan 

Perspektiv Nämndens mål Indikator Målnivå 

Ekonomi En ekonomi i balans Utfall i förhållande till budget 100% vid bokslut 

Invånare och Bru-
kare 

Årlig utbildning av ställföreträ-
dare 

Andelen deltagare ska vara 
högre än föregående år 

Deltagande i utbildning ska öka 

God tillgång på ställföreträdare 

Minst tre intresserade personer 
per kommun som vill ta sig an ett 
ställföreträdarskap eller utöka 
uppdraget för de som redan är 
ställföreträdare. 

Ställföreträdare ska kunna för-
ordnas inom två månader 

Verksamhet och 
medarbetare 

Överförmyndare ska arbeta för 
att ha en god tillgänglighet, gott 
bemötande och snabb handlägg-
ning med hög kvalitet 

Resultat av den årliga enkäten till 
ställföreträdare där man anger 
hur nöjd man är med tillgänglig-
het, bemötande och service. 
Detta mäts på en sexgradig skala. 

Minst 70% svarsfrekvens och 
ett medelvärde på 4,5 per om-
råde tillgänglighet, bemötande 
och service 

Effektiv handläggning av anmäl-
ningar om behov av ställföreträ-
dare 

Antal dagar från diarieföring av 
ärendet 

Handläggningen påbörjas inom 
20 dagar 

Medarbetare och överförmyn-
dare ska ha kompetens för att 
utföra sitt uppdrag 

Antal deltagare 

Samtliga handläggare och 
överförmyndare ska ha ge-
nomgått minst en utbildning 
och medverkat i en länsträff 

Effektivare granskning av årsräk-
ningar 

Antal färdiggranskade årsräk-
ningar 

Samtliga årsräkningar ska vara 
klara senast 6 månader efter 
att årsräkningen inkommit till 
verksamheten. 

Utveckling 
Införande av e-tjänst för att 
effektivisera redovisning för ställ-
företrädare och handläggare 

Bättre kvalitet på årsredovisning-
arna vilket effektiviserar gransk-
ningsprocessen 

Införd e-tjänst under 2020 
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Verksamhetsbeskrivning  
I varje kommun ska det finnas en valnämnd som förbere-
der och genomför val till Europa-parlamentet och all-
männa 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 verksam-
het som bedrivs av styrelser och nämnder utövas ända-
målsenligt 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 revis-
ionsplanen utgår revisionen från väsentlighet och risk.  

Valnämndens nämndplan  

Revisionens nämndplan  

Ekonomiska förändringar  

Ekonomiska förändringar  

Valnämnden 2020, miljoner kronor 
Budget 2019   -0,7 
Tillskott     0,6 
Budget 2020   -0,1 

Revisionen 2020, miljoner kronor 
Budget 2019   -0,9 
Tillskott     0,0 
Budget 2020   -0,9 
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Investeringsplan 
 

Ändamål Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Reservat-
ion från 
2019 till 

2020 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023-

2030 

 Nyinvesteringar                
Anslutningsavgift fiber        500         250            250            500      
Ny förskola     5 000         950         5 000       42 550      

Exploatering, väg och markför-
beredande, Ny förskola     1 000              

GC-väg Gullringen        900         700            200        
GC-väg Frödinge                1 000      
CEOS beläggning och Dike                1 500      

Skolutredning, Vimmerby tätort     1 000      1 000         1 000          250 000  

GC-väg Nosshult                1 800      
Utredningar               
Inventering avfallsdeponier        200              600            400      
Ishall och idrottshall        500              
Exploateringar               
Exploatering Nossen     6 000      6 000             1 800      
Exploatering Nybble     2 000         300         1 700         6 500      

Exploatering Krönsmon Gatunä-
tet     2 000      2 000         1 700       11 000      

Exploatering Krönsmon infart 
från riksvägen        500         500         6 500        

Exploatering industrimark, Arla/
Saxberget                5 600      

Attraktionsinvesteringar               
Vackra Vimmerby        250         250            250            300          250       10 000  
Tillgänglighetsanpassning        400         400            400            800          800         1 000  
Ombyggnation bussfickor        500         500                500              500  
CEOS               
CEOS                2 800      
CEOS               
CEOS               400        
CEOS            700          800        
CEOS            260          
Skatepark                2 500          300    
Ryttargården        500         500         1 000        
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Investeringsplan 
 

Ändamål Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Reservat-
ion från 
2019 till 

2020 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023-

2030 

Reinvesteringar               

Energieffektiviseringsåtgärder     1 000      1 000         1 000         1 000       1 000         8 000  

Passersystem stadshuset     2 000      1 700            

Verksamhetsanpassning lokaler     1 500      1 500         1 500         1 500       1 500       12 000  

AL-skolan upprustning, tek yt-
skick, utemiljö     2 500      2 500         2 500         2 500       2 500         5 000  

Vimarskolan upprustning H-
huset     3 500      3 500       13 000        

A-huset plåttak/fönster/fasad 
(Kulturskolan)     9 000      8 000            

Vimarskolan paviljong        100         100            
Stadshuset     1 000      1 000         1 000       12 000     15 000       36 000  
Djursdala skola                2 200      
Brännebro skola     2 700         250         2 450        
Asfalteringsprogram     3 000      3 000      1 000       2 000         5 000       5 000       30 000  

Dagvattenåtgärd Gullringen        250         250            

Utbyggnad Vidala     1 000      1 000         600       5 000       15 000     36 400    
Kontaktcenter     1 300      1 050            250        

Utbyggnad Södra Vi förskola        500      1 000         500       7 700       24 300      

Utbyggnad Fritids Vimarskolan        500         250         2 000        

Utbyggnad Fritids AL skolan            2 000        

Storebro skola A-hus, C-hus     2 500      2 000            500        

Storebro kök            500           2 000      
Södra vi kök            500           2 500      
Frödinge kök (förskolan?)        500         150           10 000     14 850    

Ombyggnad av brandstation     6 000      6 000      3 500       4 300        

Ishallen, ombyggnad, förbundets 
krav    11 000     13 500         4 500         5 800      

Särskilda arbeten     1 500      1 500         1 500         1 500       1 500       12 000  
Solelpaneler kommunala fastig-
heter               250         1 750      

Bro över Stångån, Björnebro-
Pelarne                   250      

Krönsnäs tipp                6 000    
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Investeringsplan 
 

Ändamål Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Reservat-
ion från 
2019 till 

2020 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023-

2030 

Förvaltningsinvesteringar               

Kommunstyrelsen               

Bil med kyla till kostverksamhet-
en        600              600        

Släckbilar                2 100       2 100    

Persontransportfordon                   600      

Tankbil     2 700           2 700        

Besiktningsfordon                   450      

Trafiksäkerhetsåtgärder        300         300            400        

Utbyte av belysningsstolpar        200         200            200         1 600      

Inventarier och system 
(kontaktcenter)        650              650        

Bibliotek        200         200            

Kyla till kommunens fastigheter, 
utredning     1 000         500         1 500         1 000      

Motionsspår nya lampor            300          

Motionsspår                   300          300    

Bryggor                   500       1 000    

Frisbeegolf                   200    

Idrottsyta                   150       2 000    

Inspelningsutrustning Fabriken                   100      

Kulturskolan               150        

Bokningsprogram via SKL               100        

Ombyggmad P-platser stortorget               350        

Trafiklösning Lundgatan                1 000      

Garantibelopp Senioren       2 500            
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Investeringsplan 

 

Ändamål Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Reservat-
ion från 
2019 till 

2020 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023-

2030 

Förvaltningsinvesteringar               

Barn och utbildningsnämnden               

Digitalisering av skolan     1 300      1 300            600        

Inventarier Ny förskola                2 800      

Lokalbehov i väntan på ny skola                4 000      

Campus               400        

Inventarier högstadie 7-9                   500      

Socialnämnden               

Inventarier               650        

Inventarier        450         450            450            450          450         4 050  

Utrustning Vidala                4 800      

Akuta projekt som kom till 2019               

Bowlingshallen       2 700            

Paviljonger          400            

Rådhuset          990            

                

Total investeringsplan  80 000   72 140     7 860    80 000    187 200    91 150    368 550  
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Detaljbudgetar 

Kommunstyrelsens detaljbudget 

Central förvaltning 

Verksamhet/tkr 
Intäkt Kostnad 
Netto Budget 2020 Budget 2019 Utfall 2018 

00 Kommunfullmäktige Intäkt 0 0 0 
  Kostnad -830 -857 -582 
  Netto -830 -857 -582 
00 Kommunstyrelsen samt övrig 

verksamhet 
Intäkt 0 0 763 

  Kostnad -8 471 -7 998 -9 213 
  Netto -8 471 -7 998 -8 450 
02 Kommunledning inkl jurist Intäkt 552 778 769 
  Kostnad -4 189 -4 367 -4 559 
  Netto -3 637 -3 589 -3 790 
03 Administrativavdelning Intäkt 1 470 1 330 2 081 
  Kostnad -21 920 -20 682 -18 569 
  Netto -20 450 -19 352 -16 488 
04 Ekonomiavdelning Intäkt 435 435 466 
  Kostnad -5 377 -5 202 -4 998 
  Netto -4 942 -4 767 -4 532 
06 Personalavdelning Intäkt 150 150 621 
  Kostnad -33 058 -33 208 -11 153 
  Netto -32 908 -33 058 -10 532 
08 IT-service Intäkt 0 0 0 
  Kostnad -8 309 -8 589 -8 262 
  Netto -8 309 -8 589 -8 262 
09 Övrig gemensam verksamhet Intäkt 0 0 0 
  Kostnad -2 287 -2 287 -2 216 
  Netto -2 287 -2 287 -2 216 
40 Bilpool Intäkt 370 300 370 
  Kostnad -730 -660 -317 
  Netto -360 -360 53 
  TOTALT Intäkt 2 977 2 993 5 070 
    Kostnad -85 171 -83 851 -59 869 
    Netto -82 194 -80 858 -54 799 
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Samhällsbyggnadsavdelningens detaljbudget 

Verksamhet/tkr 

Intäkt  
Kostnad  
Netto Budget 2020 Budget 2019 Utfall 2018 

05 Teknisk administration Intäkt 0 0 1 
  Kostnad -2 544 -2 469 -2 466 
  Netto -2 544 -2 469 -2 465 
12 Industriavtal Intäkt 0 0 0 
  Kostnad 0 -5 800 -5 499 
  Netto 0 -5 800 -5 499 
14 Kostenheten Intäkt 10 981 11 041 11 077 
  Kostnad -46 530 -45 130 -45 132 
  Netto -35 549 -34 089 -34 055 
15 Lokalvårdsenheten Intäkt 20 062 19 652 19 632 
  Kostnad -20 062 -19 652 -19 353 
  Netto 0 0 279 
21 Grustag Intäkt 700 1 000 247 
  Kostnad -700 -700 -379 
  Netto 0 300 -132 
24 Skogsdrift Intäkt 3 500 2 955 926 
  Kostnad -2 000 -1 950 -625 
  Netto 1 500 1 005 301 
28 Bostadsanpassning Intäkt 0 0 0 
  Kostnad -2 152 -2 152 -1 799 
  Netto -2 152 -2 152 -1 799 
32 Gatukontoret Intäkt 3 178 2 574 16 955 
  Kostnad -33 433 -31 911 -46 064 
  Netto -30 255 -29 337 -29 109 
36 Infrastruktur, trafik Intäkt 0 0 944 
  Kostnad -12 252 -12 252 -12 368 
  Netto -12 252 -12 252 -11 424 
37 Mark o exploatering    Intäkt 440 341 7 830 
  Kostnad -917 -936 -10 121 
  

Netto -477 -595 -2 291 
88 Räddningstjänsten Intäkt 2 507 1 737 2 393 
  Kostnad -22 570 -19 830 -22 541 
  Netto -20 063 -18 093 -20 148 
  Fastighetsenheten Intäkt 88 478 83 613 82 572 
  Kostnad -94 503 -89 134 -88 646 
  Netto -6 025 -5 521 -6 074 
  TOTALT Intäkt 129 846 122 913 142 577 
    Kostnad -237 663 -231 915 -254 993 
    Netto -107 817 -109 002 -112 416 
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Utvecklingsavdelningens detaljbudget 

Verksamhet/tkr 

Intäkt  
Kostnad  
Netto Budget 2020 Budget 2019 Utfall 2018 

12 Näringslivsenheten Intäkt 0  0  369  
  Kostnad -4 730  -5 170  -4 915  
  Netto -4 730  -5 170  -4 546  
40 Kultur- och fritidsadministrat-

ionen 
Intäkt 347  347  309  

  Kostnad -2 569  -2 915  -2 916  
  Netto -2 222  -2 568  -2 607  
42 Fritidsanläggningar Intäkt 937  937  613  
  Kostnad -7 284  -5 986  -5 431  
  Netto -6 347  -5 049  -4 818  
44 Övrig fritidsverksamhet Intäkt 90  90  939  
  Kostnad -5 437  -4 780  -5 439  
  Netto -5 347  -4 690  -4 500  
45 Stöd fritidsverksamhet Intäkt 0  0  0  
  Kostnad -2 485  -2 485  -4 171  
  Netto -2 485  -2 485  -4 171  
46 Kulturverksamhet Intäkt 0  0  37  
  Kostnad 0  0  -520  
  Netto 0  0  -483  
48 Stöd kulturverksamhet Intäkt 0  0  0  
  Kostnad -1 142  -1 142  -1 118  
  Netto -1 142  -1 142  -1 118  
69 Kulturskola Intäkt 430  430  946  
  Kostnad -6 158  -5 605  -6 006  
  Netto -5 728  -5 175  -5 060  
79 Stöd till föreningar Intäkt 0  0  316  
  Kostnad -181  -181  -536  
  Netto -181  -181  -220  
89 Stöd till föreningar Intäkt 0  0  0  
  Kostnad -2  -2  -3  
  Netto -2  -2  -3  
17 Varuhemsändningsverksamhet Intäkt 200  200  292  
  Kostnad -840  -840  -584  
  Netto -640  -640  -292  
  TOTALT Intäkt 2 004  2 004  3 821  
    Kostnad -30 828  -29 105  -31 639  
    Netto -28 824  -27 101  -27 818  
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Socialnämndens detaljbudget 

Verksamhet/tkr 
Intäkt Kostnad 
Netto Budget 2020 Budget 2019 Utfall 2018 

75 Individ- och familjeomsorg Intäkt 15 876 20 716 62 680 
  Kostnad -83 356 -85 870 -109 231 
  Netto -67 480 -65 154 -46 551 
76 Förvaltningsövergripande Intäkt 0 0 2 899 
  Kostnad -21 576 -20 009 -24 273 
  Netto -21 576 -20 009 -21 374 
77-
78 

Äldreomsorg 
Intäkt 14 842 14 431 19 277 

  Kostnad -195 275 -187 145 -190 374 
  Netto -180 433 -172 714 -171 097 
79 Funktionshinder Intäkt 15 691 15 549 16 373 
  Kostnad -96 655 -94 508 -103 541 
  Netto -80 964 -78 959 -87 168 
80 Hälso- och sjukvård Intäkt 1 355 1 317 1 380 
  Kostnad -30 821 -29 757 -32 654 
  Netto -29 466 -28 440 -31 274 
  TOTALT Intäkt 47 764 52 013 102 609 
    Kostnad -427 683 -417 289 -460 073 
    Netto -379 919 -365 276 -357 464 
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Barn- och utbildningsnämndens detaljbudget 

Verksamhet/tkr 

Intäkt  
Kostnad  
Netto Budget 2020 Budget 2019 Utfall 2018 

60 Nämnd och kontor Intäkt 0 0 -36 
  Kostnad -9 836 -9 502 -8 828 
  Netto -9 836 -9 502 -8 864 
62 Förskoleklass Intäkt 0 0 273 
  Kostnad -8 748 -7 826 -9 333 
  Netto -8 748 -7 826 -9 060 
63 Särskola Intäkt 0 0 21 
  Kostnad -6 732 -6 661 -5 955 
  Netto -6 732 -6 661 -5 934 
64 Grundskola Intäkt 913 913 16 944 
  Kostnad -150 423 -140 816 -164 039 
  Netto -149 510 -139 903 -147 095 
65 Gymnasiet Intäkt 12 620 12 975 18 152 
  Kostnad -76 282 -74 825 -84 000 
  Netto -63 662 -61 850 -65 848 
66 Vuxenutbildning Intäkt 4 158 4 158 6 849 
  Kostnad -16 796 -16 272 -20 988 
  Netto -12 638 -12 114 -14 139 
67 Gymnasiesär Intäkt 0 0 0 
  Kostnad -3 000 -3 000 -2 626 
  Netto -3 000 -3 000 -2 626 
68 Campus Vimmerby Intäkt 42 42 401 
  Kostnad -3 752 -3 663 -3 557 
  Netto -3 711 -3 622 -3 156 
70 Pedagogisk omsorg Intäkt 0 0 120 
  

Kostnad 0 0 -578 
  Netto 0 0 -458 
71 Förskola Intäkt 9 800 9 800 13 392 
  Kostnad -96 795 -95 128 -95 051 
  Netto -86 995 -85 328 -81 659 
72 Fritidshem Intäkt 4 027 4 027 5 110 
  Kostnad -17 380 -16 470 -18 271 
  Netto -13 353 -12 443 -13 161 
  TOTALT Intäkt 31 559 31 914 61 226 
    Kostnad -389 744 -374 161 -413 226 
    Netto -358 185 -342 247 -352 000 
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Miljö och byggnadsnämndens detaljbudget 

Överförmyndare i samverkans detaljbudget 

Verksamhet/tkr 

Intäkt  
Kostnad  
Netto Budget 2020 Budget 2019 Utfall 2018 

81 Miljö- och Byggnadsnämnden Intäkt       
  Kostnad -8 120 -7 963 -7 321 
  Netto -8 120 -7 963 -7 321 
  TOTALT Intäkt 0 0 0 
    Kostnad -8 120 -7 963 -7 321 
    Netto -8 120 -7 963 -7 321 

Verksamhet/tkr 

Intäkt  
Kostnad  
Netto Budget 2020 Budget 2019 Utfall 2018 

09 Överförmyndarverksamhet Intäkt 2 822 2 963 2 746 
  Kostnad -4 955 -5 035 -4 832 
  Netto -2 133 -2 072 -2 086 
  TOTALT Intäkt 2 822 2 963 2 746 
    Kostnad -4 955 -5 035 -4 832 
    Netto -2 133 -2 072 -2 086 
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Valnämndens detaljbudget 

Revisionens detaljbudget 

Verksamhet/ tkr 

Intäkt  
Kostnad  
Netto Budget 2020 Budget 2019 Utfall 2018 

09 Valnämnden Intäkt 0 381 322 
  Kostnad -75 -807 -970 
  Netto -75 -426 -648 
  TOTALT Intäkt 0 381 322 
    Kostnad -75 -807 -970 
    Netto -75 -426 -648 

Verksamhet/tkr 

Intäkt  
Kostnad  
Netto Budget 2020 Budget 2019 Utfall 2018 

00 Revisorerna Intäkt 0 0 0 
  Kostnad -886 -885 -803 
  Netto -886 -885 -803 
  TOTALT Intäkt 0 0 0 
    Kostnad -886 -885 -803 
    Netto -886 -885 -803 
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Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomi   
  
   

Tjänsteskrivelse   
 

Post: Vimmerby kommun 598 31 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  
 

 
  
Förändrade budgetramar budget 2020 inklusive plan 2021-2023 
 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för budgetåret 2020 och planperiod 
2021 – 2023 tillskjuta socialnämnden 2,3 mnkr, barn- och utbildningsnämnden 2,0 mnkr, 
kommunstyrelsen 1,0 mnkr samt posten oförutsedda medel 2,7 mnkr. Summa 8,0 mnkr.  

Ärendet 

På kommunfullmäktige den 17 juni 2019 § 109 fastställdes budgetramarna för år 2020 med 
plan 2021 – 2023. Efter detta beslut har Sveriges kommuner och landsting presenterat två nya 
skatteunderlagsprognoser, augusti 2019 och oktober 2019, inklusive nya prognoser för den 
kommunalekonomiska utjämningen. Utöver detta finns det ett förslag på en uppdaterad 
kostnadsutjämning.  
 
Beräkningarna är preliminära vad gäller den uppdaterade kostnadsutjämningen och kommer 
att fastställas vid årsskiftet, förutsatt att riksdagen antar regeringens proposition. De senaste 
prognoserna och beräkningarna visar nu att summa skatter och statsbidrag för Vimmerby 
kommun blir 8 mnkr högre än vad prognoserna visade inför beslutet i kommunfullmäktige 
den 17 juni 2019. 
 
 
Mattias Karlsson  
ekonomichef 
 
mattias.karlsson@vimmerby.se  
0492-769001  

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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§ 120 Dnr 2019/000075 041 

Barn- och utbildningsnämndens detaljbudget 2020  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta fördelning av driftbudget 2020 samt 
mål, enligt bifogad skrivelse ”Barn- och utbildningsnämnden – budget 2020”. 
Beslutet omfattar fördelning av nämndens ram mellan nämndens ansvarsområden, 
samt antagande av de mål som nämnd och förvaltning kommer att arbeta med under 
2020.  
 

Sammanfattning 
Vid fullmäktiges sammanträde 2019-06-17 antogs budget 2020 och ekonomisk 
planering 2021-2023 för Vimmerby kommun. Enligt kommunens driftbudget 
fördelas 358,2 mnkr i ram för barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. 
Denna ram skall sedan nämnden fördela mellan de olika ansvarsområdena (förskola, 
grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasium, vuxenutbildning samt Campus). 
Barn- och utbildningsnämndens ram ökar 2020 med 4,0 mnkr (då är inte medräknat 
löneanslag, avdrag för interna kostnadsposter 2019 samt tillägg av interna 
kostnadsposter 2020). 
 
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att ramökningen fördelas på följande sätt: 

 1,3 mnkr för ökad digitalisering. Med detta tillskott kan en-till-en-satsning 
genomföras i kommunens 7–9-skolor och en förstärkning av antal digitala 
enheter på F–6-skolorna skapas. Dessa medel kommer också fördelas till 
förskolan för inköp av läsplattor, projektorer samt digitala NTA-lådor. 

 0,5 mnkr förstärker fritidshemmen med syfte att skapa en utökad 
socioekonomisk fördelning. 

 2,2 mnkr fördelas till grundskolans elevpeng, där elevökningarna varit höga 
de senaste åren utan att tillräckliga resurser tillförts. 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, id 26715 
Barn- och utbildningsnämnden – budget 2020, id 26715 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen     
 
___________________ 
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§ 135 Dnr 2019/000075 041 

Yrkande om utökad ram för driftbudget 2020 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till kommunfullmäktige 
överlämna yrkanden gällande utökad ram för driftbudget 2020: 
 

1. Enligt beslut i KS (dnr 2018/000371) tillfördes 568 tkr som 
tilläggsanslag för 2019 för att möta de akuta bemanningsbehov som 
Campus stod inför. I beslutet anges att barn- och utbildningsnämnden 
får göra ny ansökan om dessa medel för budget 2020. Medlen krävs 
för att kunna fortsätta bedriva utbildningen CNC-tekniker. Vidare är 
dessa medel en täckning för ökade kostnader via Campus i Småland 
2030, då barn- och utbildningsförvaltningen ej längre kan fakturera 
Campus i Västervik för kostnader vilket varit möjligt före detta avtal. 
Yrkande om utökad ram: 568 000 kronor. 
 

2. För att kunna anordna kommande kurser och utbildningsinsatser 
2020, beslutade via Campus i Småland 2030, behöver Campus i 
Vimmerby utöka bemanningen med motsvarande 1 tjänst. 
Yrkande om utökad ram: 610 000 kronor.  

 
3. Via avtalet med Campus i Småland 2030 har kostnaderna för 

Vimmerby Campus deltagande ökat från 500 000 kr/år till 833 000 
kr/år. Enligt beslut i KS daterat till oktober 2018 ska 333 000 kr 
tillföras barn- och utbildningsnämndens budget år 2020 för att täcka 
dessa ökade kostnader. Yrkande om utökad ram: 333 000 kronor.  

 

Reservationer 
Den socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutet.  
 

Sammanfattning 
Inför kommunfullmäktiges beslut om 2020 års budget har förvaltningen tagit 
fram ett förslag till utökad ram för driftbudget 2020 för att kunna bedriva 
verksamheten inom Campus Vimmerby och matcha den utveckling av utbud 
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av program, kurser och utbildningar som drivs inom ramen för Campus i 
Småland 2030.  
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, id 26960 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
 
___________________ 
 



 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ola Karlsson 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-09-25  
Referens 

2019/000075/041 
 

Id 
26960 

 
 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 
 

Yrkande om utökad ram driftbudget 2020 för barn- 
och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skicka följande yrkande till 
kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen, gällande utökad ram för 
driftbudget 2020: 
1. Enligt beslut i KS (dnr 2018/000371 519) så tillfördes 568 Tkr 

som tilläggsanslag för 2019 för att möta de akuta 
bemanningsbehov som Campus stod inför. I beslutet anges att 
barn- och utbildningsnämnden får göra ny ansökan om dessa 
medel för budget 2020. Medlen krävs för att kunna fortsätta 
bedriva utbildningen CNC-tekniker. Vidare är dessa medel en 
täckning för ökade kostnader via CIS 2030, då barn- och 
utbildningsförvaltningen ej längre kan fakturera Campus i 
Västervik för kostnader vilket varit möjligt före detta avtal. 

Yrkande om utökad ram: 568.000 kr. 

2. För att kunna anordna kommande kurser och utbildningsinsatser 
2020, beslutade via CIS 2030, behöver Campus i Vimmerby utöka 
bemanningen med motsvarande 1 tjänst. 

Yrkande om utökad ram: 610.000 kr.  

3. Via avtalet med CIS 2030, så har kostnaderna för Vimmerby 
Campus deltagande ökat från 500.000 kr/år till 833.000 kr/år. 
Enligt beslut i KS daterat till oktober 2018 så skall 333.000 kr 
tillföras BUN:s budget år 2020 för att täcka dessa ökade kostnader. 

Yrkande om utökad ram: 333.000 kr. 

 

Ärendet 
En mer ingående beskrivning av de tre ovanstående punkterna lämnas 
här: 
1. Campus Vimmerby har blivit tilldelade medel för 3,2 årsarbetare 

2019. Verksamheten har dock 4,2 årsarbetare i dagsläget. Denna 



förändring beror på att Campus Vimmerby inte längre får medel 
från Campus i Småland för att bekosta en medarbetare på 40%, i 
tidigare avtal låg denna post med. Tidigare så fakturerade Campus 
Vimmerby kostnaden för denna 0,4 tjänst till Campus i Västervik. 
Dock med det nya avtalet, CiS 2030,  ligger samtliga tjänster 
under Campus Västervik. Det innebär att Campus Vimmerby ej 
längre har möjlighet att fakturera som tidigare. Vidare så för att 
bedriva vår YH-utbildning inom CNC-teknik så har ”Vimmerby 
kommun” avsatt en 50% lärartjänst från gymnasiet och en 10% 
tjänst från lärcentrum, dessa poster ligger under Campus 
Vimmerby och finns inte med i ordinarie budget. Konsekvenserna 
om Campus inte får en utökad budgetram är att vi inte kan driva 
vår YH-utbildning vidare. 
 
50 % tjänst gymnasiet kostar ca 297 tkr/år 
40 % av Campusmedarbetares lön är ca 216 tkr/år 
10 % tjänst från Lärcenter kostar ca 55 tkr/år. 
Totala kostnaden är 568 000 kr/år.  
 

2. Utöver de nuvarande 4,35 årsarbetarna så skulle vi behöva medel 
för ytterligare en medarbetare i verksamheten. Behovet grundar sig 
på att Campus Vimmerby kommer erbjuda fler utbildningar under 
2020, vilket är ett led i vår samverkan inom CiS2030. YH-
utbildningen till CNC-tekniker som bedrivs i egen regi kommer 
fortsatt kräva 0,75 årsarbetare (lärare och utbildningsledare). 

Vid sidan av vårt ordinarie utbildningsutbud så har projektet 
CiS2030 har redan börjat generera fler utbildningar. Nedan 
presenteras en lista på de fastställda och planerade utbildningar som 
i dagsläget gäller för år 2020, det kan fortsatt tillkomma fler 
utbildningar.  

 Program och YH-utbildningar 

- Förskollärarprogrammet, Linköpings Universitet, två antagningar 
- CNC-tekniker, ÖSYH, två antagningar 
- Redovisningsekonom, TuC, antagning Ht 20 

- Lönekonsult, TuC, antagning Ht 20 

- Socialpsykiatriska programmet, Högskolan Väst, antagning Ht 20 

- Utöver programmen ovan så deltar Campus Vimmerby aktivt i 
framtagningen och utformningen av en ny utbildningsform på LiU. 
Erfarenhetsbaserad utbildning till grundlärare fritidshem, planerad 
start Vt 21 enbart på Campus Vimmerby. 

 

 Fristående kurser 

- Ledarskap, Halmstads högskola 

- Konflikter och konflikthantering, Jönköpings University 

- Pedagogik 1, Jönköpings University 

- Psykologi, Jönköpings University 

- Juridisk översiktskurs, Jönköpings University 



 Kortkurser riktade till offentlig verksamhet och tillverkande 

industri 

- Campus Vimmerby kommer erbjuda riktade utbildningar för 
industrin, offentlig sektor och det breda näringslivet. 

- Det blir totalt 12-20st kurser per år med 5 fysiska träffar per kurs på 
Campus Vimmerby. 

- Nedan finns kursutbudet för tillverkande industri som startar redan 
v.40 2019 

- DFA – Monteringsvänlig konstruktion 
- VSM – Värdeflödesanalys 
- Simuleringsverktyg 1 – Flödessimulering 
- MATLAB – Analys av data, statistik och visualiseringsteknik 
- Robotteknik 1 – Säkerhet i maskinsystem 
- Additiv tillverkning – Metalliska material, intensivkurs 
- CAD – Friformsmodellering 

 Konferenser och lokalbokningar 

- Campus Vimmerby märker av en ökning gällande lokal- och 
konferensbokningar i våra lokaler. Både från verksamheter internt i 
kommunen och externa aktörer. Under innevarande månad har vi 
17st interna lokalbokningar och 19st externa lokalbokningar. 

- Att vi kan erbjuda lämpliga lokaler med teknikstöd, support och 
caféverksamhet bidrar till denna ökning.  

För att kunna bedriva verksamheten inom ramen för Campus 
Vimmerby, och matcha den utveckling av utbud av program, kurser 
och utbildningar som drivs fram inom ramen för CIS 2030, så behöver 
Campus Vimmerby utöka sin bemanning. 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Ola Karlsson 
Skolchef  

 
 
 

https://www.vastervik.se/Campus-Vastervik/for-arbetsgivare/dfa--monteringsvanlig-konstrukon/
https://www.vastervik.se/Campus-Vastervik/for-arbetsgivare/vsm--vardeflodesanalys/
https://www.vastervik.se/Campus-Vastervik/for-arbetsgivare/smuleringsverktyg-1--flodessimulering/
https://www.vastervik.se/Campus-Vastervik/for-arbetsgivare/matlab--analys-av-data-statistik-och-visualiseringsteknik/
https://www.vastervik.se/Campus-Vastervik/for-arbetsgivare/robotteknik-1--sakerhet-i-maskinsystem/
https://www.vastervik.se/Campus-Vastervik/for-arbetsgivare/additiv-tillverkning--metalliska-material-intensivkurs/
https://www.vastervik.se/Campus-Vastervik/for-arbetsgivare/cad--friformsmodellering/
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§ 95 Dnr 2019/000002 041 

Budget 2020 – fördelning av socialnämndens budgetram, 
taxor samt mål 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
1. Socialnämnden beslutar att ramökningen med sex miljoner kronor för 2020 

fördelas med 1 357 tkr till verksamhetsområde individ- och familjeomsorg,  
800 tkr till övergripande verksamhet (utredningsenheten), 2 984 tkr till 
verksamhetsområde äldreomsorg, 205 tkr till verksamhetsområde funktions-
hinder samt 649 tkr till verksamhetsområde hälso- och sjukvård. 
 

2. Socialnämnden beslutar att ramökningen med sex miljoner kronor för 2020 
används till finansiering av arbetskläder (810 tkr), utökning av familje-
rådgivning (145 tkr), tidigare ökning av sjuksköterskelöner (595 tkr)  
samt bemanning av omsorgspersonal inom äldreomsorg (1 650 tkr), social-
sekreterare inom barn och familj (1 200 tkr) samt enhetschefer (1 600 tkr). 
 

Eva Berglund (S), Pernilla Eriksson (S) samt Kjell Jonasson (V) deltar inte i 
beslutet enligt punkterna 1-2. 
 
3. Socialnämnden konstaterar att budgetramen inte täcker de kostnader som  

redan finns för volymökningar inom främst personlig assistans LSS, externa 
placeringar gruppbostad LSS och HVB-placeringar av barn och missbrukare. 
Det finns även en stor risk för ytterligare kostnader i väntan på en ny grupp-
bostad LSS. Dessa kostnader för volymökningar kan inte finansieras genom 
omfördelning från andra områden.  
 

4. Socialnämnden konstaterar att det kontinuerligt sker åtgärder för att  
kostnadseffektivisera men ytterligare åtgärder krävs. Inriktning på åtgärder  
är bemanningsplanering, optimera lokalytor, se över struktur och arbetssätt  
samt systematisk ledning, styrning och analys.  
 

5. Socialnämnden antar förslaget till nämndplan 2019 utifrån balanserat styrkort. 
 

6. Socialnämnden antar förslaget till investeringsplan. 
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Socialnämnden aviserar till kommunfullmäktige 
7. Socialnämnden aviserar till kommunfullmäktige att budgetramen för 2020 inte 

täcker de behov och krav som finns enligt lagstiftning som finns inom 
nämndens ansvarsområde och att det finns en stor risk att det leder till ett 
underskott i bokslutet för 2020.  
 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige 
8. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa socialnämndens 

förslag till taxor inom socialnämndens ansvarsområde.  

 
Sammanfattning 
Ramökningen för 2020 med sex miljoner kronor föreslås till största delen fördelas  
med en inriktning till ledning, styrning, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Syftet med  
denna inriktning är att stärka socialförvaltningens förutsättningar att arbeta med  
en balanserad styrning med perspektiven ekonomi, arbetsmiljö, kvalitet och  
utveckling samt att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för chefer och med- 
arbetare. Flertalet av tjänsterna finns redan i verksamheten och bedömningen är att  
de behövs. Genom denna prioritering blir de då också finansierade i budget.  
 
Prioriteringsförslag    tkr = tusen kronor 
Vård- och omsorgboende äldreomsorg (bemanning)  1 650 tkr 
Arbetskläder     810 tkr 
Löneökningar p g a rekryteringar (sjuksköterskor)  595 tkr 
Socialsekreterare barn och familj (2,0 tjänster)  1 200 tkr 
Ledning och styrning (medarbetare per chef)  800 tkr 
Ledning och styrning (anpassa organisationen)  800 tkr 
Familjerådgivning    145 tkr 
TOTALT      6 000 tkr 
 
De sex miljoner kronor som budgetramen utökas med räcker inte till de behov och  
krav som lagstiftningen ställer för socialnämndens område. Vid vårens budget-
beredning framförde socialnämnden behov motsvarande 24 379 tkr exklusive 
kostnadsökningar för IT, vikarielöneökningar, varor och tjänster som placerings- 
dygn, el, livsmedel, externhyror m.m. Inom detta belopp har socialnämnden inte  
tagit med några önskemål. Beloppet är baserat på faktiska behov i verksamheten  
och till största delen kostnader som redan finns för volymökningar som skett.  
Sedan budgetberedningen har kostnaderna för placeringar av barn, externa  
placeringar LSS samt personlig assistans LSS ökat med 4 798 tkr. 
 
Socialnämnden har pågående åtgärder men ytterligare åtgärder krävs för att minska 
kostnaderna, även om bedömningen är att det inte är möjligt att nå en verksamhet  
som totalt sett ryms inom budgetramen.  
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Med tanke på att socialnämndens ansvarsområde till största delen är lagstyrd och  
att det finns behovsökningar inom alla områden så är det av största vikt att det är  
en balanserad styrning även när åtgärder för kostnadseffektiviseringar vidtas. Det 
kan annars få konsekvenser som ger högre kostnader.  
 
Socialförvaltningens inriktning i arbetet med kostnadseffektiviseringar med mål-
sättningen att få en budget i balans är att arbeta med bemanningsplanering, lokal-
optimering, strukturer och arbetssätt samt systematisk ledning, styrning och analys. 
Framgångsfaktorer är att långsiktigt skapa en verksamhet med förebyggande och 
tidiga insatser, god arbetsmiljö och ett metodiskt arbete för att utveckla kvaliteten.  
 
Socialnämnden har tagit fram ett förslag till nämndmål för verksamheten 2020.  
Aktiviteter för att nå målen finns beskrivna likaså hur målen ska mätas. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till investeringsplan som social- 
nämnden får del av.  
 
Taxor ska antas av kommunfullmäktige. Socialnämnden får del av förvaltningens 
förslag till taxor 2020. 
 
Vid facklig samverkan genom FÖSAM har de fackliga organisationerna framfört  
sina synpunkter.  
 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens ram 2020. 27631 
Förändringar i budget mellan 2019 och 2020. Id 27632. 
Investeringsbehov. Id 27633. 
Tjänsteskrivelse. Budget 2019 - socialnämndens fördelning av sin driftram. 
Id 27547. 
Balanserat styrkort - förslag till mål för socialnämnden 2020. Id 27616. 
Förslag till taxor och avgifter 2020. Id 27641. 
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SOCIALDEMOKRATERNAS  
FÖRSLAG TILL BUDGET 2020 
 
För Vimmerby kommun är det här ett nytt sätt att lägga budget på. Här vill den 
socialdemokratiska gruppen ge en tydlig viljeinriktning på uppdrag. Vi pekar på vad vi vill 
få genomfört, sedan låter vi våra tjänstepersoner med sin kompetens tala om hur det 
genomförs på bästa sätt.  
 
Ska vi få ner kommunens kostnader samtidigt som vi utvecklar gäller det att jobba över 
gränserna, inte i stuprör. Vi ska inte kasta iväg kostnader mellan våra olika verksamheter 
utan att förstå varandras konsekvenser. Vi behöver ha helhetssyn och helhetsansvar. Den 
förra majoriteten (2015–2018) påbörjade detta i sitt budgetarbete, det vill vi fortsätta 
med, men också förbättra.  
 
Vi ser nu att den nuvarande centerledda majoriteten har tagit ett steg tillbaka, man 
fördelar ut ramar, men vi ser inte vad dessa har för syfte. Vi ser inga politiska prioriteringar 
över verksamhetsgränserna i kommunen. Vi kan idag notera att både barn och utbildning 
och socialnämnden fortsatt går med stora underskott. De tillskott som majoriteten ger 
kommer inte långsiktigt att täcka underskotten.  
 
 

BARN OCH UNGAS LIVSRESA 
Ett gott mående är förutsättningen för trivsel inom våra olika verksamheter inte minst 
inom skola och fritid, med en bra trivsel skapar vi förutsättningar för goda resultat. För att 
lyckas med detta vill vi fokusera på barn och ungas hälsa och livsvillkor, vi ska motverka 
och förebygga ohälsa, inte minst den psykiska ohälsan. Vi vet att barn och utbildning och 
socialnämnden påbörjat arbetet, det vill vi ska fortsätta och utveckla. Här vill vi koppla på 
utvecklingsavdelningens ansvarsområde den fria tiden och den så viktiga folkhälsoplanen 
samt barnkonventionen som lag.  
 

• Vi ger därför ett uppdrag till kommundirektören att ta fram en 
förvaltningsövergripande plan för hur vi ska arbeta för att stärka barns hälsa samt 
öka tryggheten och lusten att leva och lära. Detta lyfts också i folkhälsoplanen som 
är ute på remiss till våra partigrupper. För detta arbete satsar vi 3,5 mnkr.  
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DAGS FÖR 17 000 INVÅNARE I ALLAS VIMMERBY 
Socialdemokraterna gick till val på att öka invånarantalet till 17 000. Då behövs också 
åtgärder och beslut. Vi ska vara en god och attraktiv kommun som alla vill leva och verka 
i. Här finns bostäderna, en bra välfärd, ett stabilt företagande, kreativa miljöer, med 
ansvar för vår klimatpåverkan och ett brett fritidsutbud. Vi vill ge våra aktörer och 
medborgare bra villkor och förutsättningar för att kunna växa, engagera och etablera sig i 
Vimmerby kommun.  
 

• Vi ger därför kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan och strategi för hur 
detta kan nås. En viktig pusselbit i detta blir då att lösa näringslivets och den 
offentliga sektorns behov av barnomsorg. Så att medarbetare som vill kan jobba 
kvällar, nätter och helger. Här trycker vi hårt på ”Allas Vimmerby” hur kan vi på 
bästa möjliga sätt skapa förutsättningar för samarbetet mellan det offentliga, 
föreningslivet och det övriga civil samhället. För detta arbete satsar vi 2 mnkr. 

 
 

KULTUR – ETT SÄTT ATT VÄXA  
Vi lever och bor i en besöks- och kulturkommun. Därför vill vi ta vara på det som gör just 
vår kommun attraktiv med kultur som växtkraft. Den socialdemokratisk ledda regeringen 
har återinfört pengar till kulturskolan. Vi vill säkerställa att vi får ta del av dessa pengar 
samtidigt som vi vill utveckla kulturskolan med nya inriktningar och aktörer. Vi vill både 
bejaka och locka de kulturella och kreativa näringarna till kommunen då ökar inflyttning 
och företagsetableringar.  
 

• Vi ger därför kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan och strategi för hur 
vi på bästa sätt bejakar de kulturella och kreativa näringarna i kommunen samt ser 
till att vi får växtkraft genom vår kultur. För detta arbete satsar vi 1 mnkr.  

 
 

DEN GODA ARBETSPLATSEN 
Kompetens och god arbetsmiljö är basen för kvalitet i våra verksamheter. Vår största 
tillgång och viktigaste resurs är alla våra anställda som jobbar i Vimmerby kommuns 
verksamheter. Om vi som politiker ska kunna utveckla och förbättra behöver vi som 
kommun vara en attraktiv arbetsgivare som både behåller de som redan arbetar hos oss 
men också lockar till sig nya medarbetare. Här vill vi sätta tydliga mål. Sjukfrånvaron ska 
minska med minst 2 procentenheter, åtgärder ska tas fram och genomföras. Målet med 
våra heltidstjänster ligger fast. Åtgärder tas fram för att möjligheter och förutsättningar 
ska finnas. Vi vill att HR-avdelningen fokuserar på arbetsmiljö och hälsa. Här trycker vi på 
systematiskt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete.  
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• Vi ger därför kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan och strategi för hur 

vi når dessa mål. För detta arbete satsar vi 2,5 mnkr. 
 
 

INGEN ENSAM OCH GOD OMSORG FÖR VÅRA DEMENTA 
I budgeten från den socialdemokratiskt ledda regeringen finns riktade statsbidrag som rör 
ofrivillig ensamhet och där vill vi att kommundirektören samlar förvaltningarna och tar 
fram ett arbete kring detta. Vi anser det viktigt att låta föreningslivet vara en viktig kugge i 
detta arbete. I det uppdraget finns också pengar för verksamhet inom demens.  
 

• Där föreslår vi att kommundirektören får fördela statsbidragen mellan dessa två 
uppdrag utifrån de arbete som kommer presenteras. För det arbetet lägger vi 1,2 
mnkr.  

 
De nya statliga pengarna lägger vi i en budgetpost under KS som vi väljer att kalla 
prioriterade områden. Kommundirektören får även i uppdrag att kontinuerligt 
återrapportera uppdragen till kommunstyrelsen.  
 
Socialdemokraterna i Vimmerby kommun 
 
Helen Nilsson, Peter Högberg och Daniel Nestor 
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BILAGA 1 
 

BUDGETRAMAR 2020 RAMAR 
KF 

SOCIALDEMOKRATERNAS 
FÖRDELNING 

SAMMANSTÄLLNING 
EFTER SIMULERINGAR 

Kommunstyrelsen 236,9 10,2 247,1 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

349,4 
 

349,4 

Socialnämnden  371,2 
 

371,2 
Miljö- och 
byggnadsnämnden 

8,1 
 

8,1 

Överförmyndarnämnden 2,1 
 

2,1 
Revision 0,9 

 
0,9 

Valnämnden 0,1 
 

0,1 
Summa nämnder 968,7 10,2 978,9 
    
Pensioner 24,1 

 
24,1 

Kalkylerade 
kapitalkostnader 

43,9 
 

43,9 

Avskrivningar 32,9 
 

32,9 
Oförutsedda medel 2,7 

 
2,7 

Summa nettokostnader 984,5 10,2 994,7 
    
Skatter och statsbidrag 992,2 10,2* 1002,4 
Finansnetto 12 

 
12 

Summa finansiering 1004,2 10,2 1014,4 
    
Budgeterat resultat 2020 19,7  19,7 

 
* Beräknat nya prognoser för skatteintäkter, nya kostnadsutjämningssystemet samt generella samt 
riktade statsbidrag och utjämningar. 
 



 
 
 
 

 
Vimmerby 11/12 2019 
 
Sverigedemokraternas förslag på säryrkande till kommande budget  
 

Gratis broddar för äldre 
 

Vintern är en mycket besvärlig årstid för många äldre. Även om gator och 
trottoarer underhålls är det inte tillräckligt. Många äldre isoleras på grund av 
rädslan för att gå ut och ramla omkull. Man drar sig för att gå ut på en 
promenad eller gå till någon aktivitet som ordnas för de äldre, vilket inverkar 
på livskvaliteten. Man kan heller inte komma ifrån att ju äldre man blir, desto 
skörare blir kroppen och om olyckan är framme drabbas den äldre oftast 
mycket svårare. Återhämtningen kan ta mycket lång tid och för en del kan 
halkolyckan innebära ett livslångt vårdbehov. Förutom svårt lidande så innebär 
detta enorma kostnader för regionen. Det är väldigt märkligt om kommunen 
inte vill vara med och erbjuda denna samhällsservice till personer som varit 
med och byggt upp vårt samhälle samt betalat skatt i hela sitt liv. Man får ju 
också räkna på vad det kostar för regionen om den enskilde halkar och skadar 
sig. I våra grannkommuner har Västervik, Mönsterås och Oskarshamn infört 
denna samhällsservice till personer som fyllt 65 år och fler kommuner runt om i 
Sverige hakar på. Med anledning av ovanstående yrkar vi kommunfullmäktige 
besluta  
 
Att erbjuda samtliga ålderspensionärer gratis broddar, kostnad ca 60 000 kr och 
att pengarna till detta tas från oförutsedda medel 

 
Förskolor 
 
Det finns 14 kommunala förskolor i vår kommun och rektorerna har det inte lätt att hålla 
budgeten. Minsta lilla hundralapp extra innebär att man måste dra ner på något annat. 
Med anledning av detta föreslår vi kommunfullmäktige besluta 
 
Att ge samtliga kommunala förskolor ett bidrag på 10 000 kr var, totalt belopp 140 000 kr 
och pengarna till detta föreslås tas från oförutsedda medel. 
 
Sverigedemokraterna/Anneli Jakobsson 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



Säryrkande , budget ärende 7 

Jag yrkar att: 

- ett bidrag på 5000kr vardera till elevråden på gymnasiet och de två högstadieskolorna införs, 

genom omfördelning av 15 000kr från oförutsedda medel till kommunstyrelsen. 

 

Peter Fjällgård (V) 



Säryrkande , budget ärende 7 

Jag yrkar att: 

- ett fastighetsinventeringsprojekt av privata fastigheter genomförs under 2020. Genomförandet 

ansvarar Utvecklingsavdelningen för och genomförs i samråd med Utvecklingsgrupperna inom ramen 

för Allas Vimmerby. 60 000kr omfördelas från oförutsedda medel till Kommunstyrelsen för 

genomförandet. Kostnaden är av engångskaraktär. 

 

Jacob Kant (V) 



Yrkande ärende 7, Lars Johansson (V), att-sats 1, 2, 3 och 6 

 

Att  anta Vänsterpartiets förslag till budget som kommunens budget för 2019. 

Att Kommunfullmäktige fastställer fördelning av nämndernas driftramar för 2020, 

nettokostnad budgeteras till 1002,2 mnkr. 

Att Kommunfullmäktige fastställer total finansiering till 1012,2mnkr. 

Att  kommunens ekonomi ska styras av ett övergripande mål:   

- Vimmerby kommuns resultat ska vara minst en procent av skatter och statsbidrag 

 

 

DRIFTBUDGET                                                  
Miljoner kronor 

2020 

Nämnd   

Kommunstyrelsen -219,8 

Barn- och utbildningsnämnden -364,2 

Socialnämnden -392,4 

Miljö- och byggnadsnämnden -8,1 

Överförmyndarnämnden -2,1 

Revision -0,9 

Valnämnden -0,1 

Summa nämnder -987,6 

Pensioner -24,1 

Kalkylerade kapitalkostnader 43,9 

Avskrivningar -33,4 

Oförutsedda medel  -1,0 

Summa nettokostnader -1002,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATBUDGET 2020 

Miljoner kronor 

 

 

  

Summa nettokostnad -1002,2 

Skatter och generella statsbidrag 1000,2 

Finansnetto 12,0 

Summa finansiering 1012,2 

SUMMA RESULTAT 10,0 

 

 
 



 

 Vänsterpartiet i Vimmerby 

 2019 

Vimmerby byggt 

från grunden 

 

Vänsterpartiets 

kommunala budget 

2020 

 



 

 

Dolda kostnader 

 
Kostnaderna för Vimmerby kommuns verksamheter är större än i jämförbara 
kommuner, trots att vi generellt inte har mer personal i vård, skola och omsorg 
än andra. Vår personal har dessutom ofta lägre lön än i andra kommuner.  

Vi hittar inte överkostnaden som vi dras med år efter år bland personal i vård, 
skola och omsorg. 

Ändå är det dessa områden som i budget efter budget måste stå tillbaka och 
pressas av redan från början otillräckliga resurser som aldrig lämnar någon 
arbetsro och möjlighet att landa mellan alla ad hoc-lösningar. En arbetsro som 
skulle låta alla på ett enklare vis finna de verkliga besparingarna 

Det är likadant i år när vi tittar på de föreslagna budgetarna från 
Vimmerby”alliansen” och socialdemokraterna. Där man envetet försöker tvinga 
verkligheten att följa kartan och håller fast vid ett överskott om 2 % fastän 
förvaltningarna själva säger att de pengar man då får helt enkelt inte räcker. 

Sverigedemokraternas budget strävar efter ett överskott om 2,5 % och lämnar än 
mer tvingande besparingar på barn, gamla och funktionshindrade att göra om de 
ska få ihop den ännu mer omöjliga ekvationen. 

Fokus på människor NU och lägre kostnader – sen. 

  
Vänsterpartiets budget har fokus på människor och verklighet. Vi satsar mer på 
de stora nämnderna Barn- och utbildning och Socialnämnd jämfört med alla 
andra. 

Vi nöjer oss med ett överskott om 1 % i budget, inte för att vi inte vill ha 
ekonomiska säkerhetsmarginaler, utan för att vi ser att verkligheten inte 
erbjuder några sådana möjligheter just nu. Vänsterpartiet menar att vi måste 
anta en budget som talar klarspråk om den verklighet kommunens verksamheter 
möter. Utan den verklighetsförankringen är politisk styrning av kommunens 
ekonomi inte möjlig.  

Vår budget skapar arbetsro inom kommunen och låter oss slippa fler 
paniklösningar så att arbetet kan bli mer långsiktigt och vi istället kan 
koncentrera oss på att hitta de verkliga – hållbara – besparingarna. 

Alla vet att brister i skolan leder till sociala problem som i slutändan kommer 
belasta socialnämndens budget. Problem ska lösas när de är små och relativt 
billiga, inte när de växt sig stora och riktigt dyra. 

Utöver ytterligare resurser för Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd 
tillför vi i budgeten ett Utvecklingspaket under kommunstyrelseförvaltningen.  

Kommunen har höga 

kostnader – men det 

är inte personalen 

som kostar! 

Vänsterpartiets 

budget har fokus på 

människorna 



 

Tidigare års budgetar 

Vi kan konstatera att Vänsterpartiet år efter år lägger fram en budget inför 
fullmäktige. Varje gång har det visat sig att Vänsterpartiets budget har landat 
betydligt närmare verkligheten än den budget majoriteten röstat igenom. 

Varje år har sett underskott just där Vänsterpartiet har pekat på att de kommer 
att uppstå. Det är därför vi menar att det är ärligare att fördela tillgängliga 
budgetmedel direkt där de behövs och kommer att användas, eftersom 
underskotten ändå måste balanseras mot kommunens totala budget i slutet på 
året. 

År efter år har vi sett sittande majoriteter anpassa sina budgetar efter hur 
Vänsterpartiet tänker. Det är bra, men fortfarande har man inte nått hela vägen. 
Vi har haft små, men effektiva, satsningar med i våra budgetar som övriga 
partier ignorerat. Fastän det är direkta insatser som gynnar det alla partier skrivit 
under på att samverka för. Utveckling i Vimmerby. 

Därför väljer vi i år att särskilt lyfta fram dem som en egen punkt i budget.  

Även den nya majoriteten envisas med att inte ge tillräckliga resurser till 
verksamheten. Det framgår tydligt i budgetens nämndsplaner, trots att deras 
egna företrädare i rollen som nämndsledamöter öppet deklarerar att de tilldelade 
medlen inte räcker. 

När det i budget inte finns de resurser alla vet behövs vore det rakryggat att stå 
för sin underfinansiering, men många ledande politiker är tysta om den politik 
de för och dess konsekvenser.   

Viktiga satsningar som bygger från grunden 

Mot den bakgrunden fördelar Vänsterpartiet i sin kommunala budget mer medel 
till nämnderna, till verksamheterna och till personalen. Jämfört med 
majoritetens förslag innebär det ytterligare 4,0 miljoner till skola och förskola. 

Barnomsorg på obekväma tider är redan beslutat av samtliga partier i 
kommunfullmäktige, men införandet dröjer. Med det extra tillskottet i 
Vänsterpartiets budget 2020 säkerställer vi möjligheten att börja med 
barnomsorg på kvällstid alla vardagar. 

Barn sover redan idag på förskolorna dagtid och kan givetvis på samma vis göra 
det några timmar kvällstid. 

Med så många som arbetar skift, i omsorgen med obekväma tider, eller inom 
hotell och restaurang borde en barnomsorg bättre anpassad efter människors liv 
vara en självklarhet i Vimmerby.  

Vi ser att barnkullarna fortsatt är stora i Vimmerby, men att de riktigt stora nu 
har passerat förskolestadiet och istället träder in i grundskolan. Skola och 
förskola har under lång tid pressats av för lite resurser och därför väljer vi att 

Mer till BUN 

Barnomsorg 

kvällstid, vardagar 

Förskola och 

grundskola för 

framtiden 

Fortfarande allt för 

lite resurser där de 

behövs 



 

skjuta till mer medel för Barn- och Utbildningsnämndens behov än förslaget 
från majoriteten. 

10,2 miljoner extra går till Socialnämnden. 

Tvingande lagar i kombination med indragna statliga bidrag gör att 
Socialnämnden behöver rejäla ekonomiska tillskott för att klara det som enligt 
lag krävs. Här finns inget utrymme för besparingar, och trots vissa tillskott från 
majoriteten kan vi redan innan budgeten har antagits konstatera att pengarna 
inte räcker. Om man menar allvar med att man vill ta kontroll över kommunens 
ekonomi är detta sätt att styra en katastrof. Vänsterpartiet står ensamma för en 
annan, verklighetsbaserad, syn på kommunens ekonomi. 

Med ökade resurser kan till exempel negativa konsekvenser av heltidsresan 
mildras och personal som så önskar kan erbjudas heltid utan att få orimliga 
scheman. Det handlar om politiska prioriteringar. 

 
 
Var hittar vi utrymme för satsningar?  

”Alla” pratar om hur ont om pengar kommunen har och Vänsterpartiet får ofta 
kritik för att vara för frikostiga. Samtidigt fortsätter övriga partier prata som om 
de vill satsa på verksamheterna, men ger inte ekonomi för att göra det möjligt. 
Det är övriga partier som borde ifrågasättas, Vänsterpartiet är redan idag öppna 
och står för våra politiska lösningar.  

Utrymmet för satsningar skapar vi på detta vis: 

 Lägre vinstkrav i kommunen, sänkt till 1% av skatter och statsbidrag, 
ger 9,8 miljoner kronor. 

 Posten för ”oförutsedda medel” sätts till 1 miljon, vilket ett utrymme för 
andra satsningar på 4,4 miljoner kronor. När behoven är stora ska inte 
miljonbelopp läggas undan utan tydligt syfte, utan gå dit där det gör 
nytta.  

 Sänkta politikerarvoden. Vi vill att grunden för politiska arvoden i 
kommunen sänks från 90% till 80% av riksdagsarvodet. 
Vänsterpartiet är ensamma om att vilja spara på politikens kostnader, 
och enligt detta förslag frigör det 0,7 miljoner kronor. 

 Ta hem en del av ledarskapsutbildningar internt, och stäkra kommunens 
ledarskap med till exempel hjälp av handledning och spegling. Vi 
föreslår en sänkning av de direkta kostnaderna för dessa utbildningar 
med 0,5 miljoner kronor.  
 

Detta ger utrymme att skjuta till 4 miljoner extra till Barn- och 
Utbildningsnämnden och 10,2 miljoner till Socialnämnden, samt ett 
Utvecklingspaket om 1,2 miljoner. 

 

Mer till 

Socialnämnden 



 

Utvecklingspaket 

Vänsterpartiet väljer att lyfta ut sitt Utvecklingspaket och redovisa det separat. 
Vår politiska vilja för Vimmerby är att kommunen blir bättre på att ta tillvara 
alla de resurser och krafter som redan finns här. Alla förslag inom detta paket 
går därför i samma anda, där vi bygger underifrån, på människors egna 
engagemang och förmågor. Vi tar tillvara de tillgångar kommunen redan har. 
Pengar är i detta sammanhang inte allt, men behövs som ett smörjmedel för att 
få igång utveckling och framtidstro. På så sätt kan mycket små satsningar göra 
stor skillnad! 

Vänsterpartiet föreslår därför ett brett paket som är tänkt att organiseras under 
Utvecklingsavdelningen. De flesta satsningar går hand i hand med det arbete 
som redan bedrivs i Allas Vimmerby, Mötesplatser med mera. Med detta paket 
kan den grund som lagts fyllas med mer verkstad! 
 
Vänsterpartiet föreslår:  
 

 Återställt aktivitetsbidrag till föreningar med 250 000 kronor. 
 Ökat stöd till brottsofferjouren 25 000 kronor. 
 Dubblat stöd till pensionärsorganisationerna 25 000 kronor. 
 Pengar till elevråd 15 000 kronor. (Högstadier o gymnasium 5 000 kr) 
 Ett särskilt kommunalt bidrag riktat till pensionärsorganisationerna att 

söka för att hjälpa pensionärer över 65 år att söka bostadstillägg –  
75 000 kronor. 

 ”Utvecklingspengar” till de lokala utvecklingsgrupperna att söka medel 
ur för att förverkliga de ideer och önskemål som finns kring särskilda 
aktiviteter för bygdernas och kommunens utveckling – 150 000 kronor.  

 Inventera tomma fastigheter – 60 000 kronor – Projekt tillsammans med 
utvecklingsgrupperna runt om i kommunen. 

 Bibliotek, stärka filialerna och om intresse finns hos 
utvecklingsgrupperna starta nya filialer – 100 000 kronor. 

 Kulturskolan, utökat kursutbud eller lägre avgifter – 500 000 kronor. 
 

Utvecklingspaketet ger ett mycket positivt inflytande på det sociala klimatet i 
Vimmerby. Vi vet att ofrivillig ensamhet är ett växande problem. Ofrivillig 
ensamhet leder orsakar såväl psykiska som fysiska åkommor och kostar 
samhället stora summor. För att inte tala om den enskilda individens lidande. 

Flera av insatserna kommer i sig generera inkomster till Vimmerby. Vi låter här 
bli att spekulera i hur mycket. 

Uppskattningsvis finns 170 000 personer i landet som har rätt till bostadstillägg, 
men inte söker det. Översatt till Vimmerby innebär det ca 250 personer. Om de 
får bostadstillägg ger det bieffekten att kommunen kommer kunna få in mer i 
avgifter för mat, hemtjänst och liknande. 

Utvecklingspaket 



 

För varje person vi kan locka att bosätta sig i kommunen efter inventeringen av 
tomma fastigheter ökar kommunens intäkter med 50 000 kronor. 
Lokalinventeringen kan också ge fler lokaler för växande företag. 

Ett antal kommuner arbetar framgångsrikt på det här viset och bland annat 
Falkenbergs kommun har fyllt ett 45-tal tidigare tomma hus på två år. Alla är 
inte året runt-boenden, men flera är det. 
 

Driftbudget och resultatbudget 

Vänsterpartiets budget innebär att nettokostnaderna uppgår till 1002,2 miljoner 
kronor. 

Resultatet för 2020 blir +10,0 miljoner, eller 1 % av kommunens skatteintäkter 
och generella statsbidrag. 
 

DRIFTBUDGET                                                  
Miljoner kronor 2020 

Nämnd   
Kommunstyrelsen -219,8 
Barn- och utbildningsnämnden -364,2 
Socialnämnden -392,4 
Miljö- och byggnadsnämnden -8,1 
Överförmyndarnämnden -2,1 
Revision -0,9 
Valnämnden -0,1 
Summa nämnder -987,6 
Pensioner -24,1 
Kalkylerade kapitalkostnader 43,9 
Avskrivningar -33,4 
Oförutsedda medel  -1,0 
Summa nettokostnader -1002,2 

 
 

RESULTATBUDGET 2020 
Miljoner kronor 

 
 

  

Summa nettokostnad -1002,2 
Skatter och generella statsbidrag 1000,2 
Finansnetto 12,0 
Summa finansiering 1012,2 

SUMMA RESULTAT 10,0 
 



Från: Niklas Gustafsson 
Skickat: den 2 december 2019 15:50 
Till: Jenny Andersson 
Ämne: VB: Motiveringar till miljö- och byggnadspriset 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Niklas Gustafsson 
1 vice ordförande kommunstyrelsen Vimmerby Kommun 
Ordf miljö o bygg 
 
 

 
 

Från: Karin Schultz <Karin.Schultz@hultsfred.se>  
Skickat: den 29 november 2019 10:21 
Till: Niklas Gustafsson <niklas.j.gustafsson@vimmerby.se>; Lennart Davidsson 
<lennart.davidsson@telia.com> 
Ämne: Motiveringar till miljö- och byggnadspriset 
 
Protokollet skickades till tidningarna på morgonen. De kanske hör av sig. 
Här är motiveringarna: 
 
Stegen 
Konsumtionssamhället idag förbrukar både människor och material. Stegen har konceptet för att ta hand 
om både människan och miljön. En verksamhet som ger en andra chans och ett mer hållbart samhälle. 
 
Brånstrands Familjelantgård 
De har som mål att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. De utbildar 
även skolklasser om skogens betydelse och dess värden ur energi- och kretsloppssynpunkt samt att det 
är en förnyelsebar energikälla som inte påverkar klimatet 
 
Vimmerby Biodlarförening 
Med sin bigård bidrar föreningen till att bevara den lokala biologiska mångfalden. Bina är livsviktiga för 
pollineringen av grödor, frukter och bär. 
 
Erikshjälpen 
Med stort engagemang tar de emot och säljer begagnade saker som kan återanvändas istället för att 
slängas. 
 
 
Karin Schultz 
Nämndsekreterare 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 



Hultsfreds kommun | Box 500 | 577 26 Hultsfred  
0495-24 14 22  
karin.schultz@hultsfred.se  
www.hultsfred.se | www.vimmerby.se  

För miljöns skull - skriv inte ut detta meddelande i onödan  

 
 

mailto:karin.schultz@hultsfred.se
http://www.hultsfred.se/
http://www.vimmerby.se/
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2019-10-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 333 Dnr 2019/000467 867 

Kultur- och fritidspriset 2019 
Kommunstyrelsens beslut 
En enig kommunstyrelse utser Kristina Lindelöf till 2019 års kultur- och 
fritidspristagare.  
 

Sammanfattning 
Sju nomineringar har inkommit till Kultur- och fritidspriset 2019. 
 
Kultur- och fritidsutskottet meddelar vid sittande möte och skriftligen de 
nominerades namn med tillhörande motiveringar liksom sitt förslag till 
pristagare 2019. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kristina Lindelöf 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen      
 
___________________ 
 



Från: Ola Gustafsson 
Skickat: den 5 december 2019 12:00 
Till: Anna Olausson; Jenny Andersson 
Ämne: SV: diplomtext 
 
Kategorier: Fullmäktige 
 
Hej! 
 
Jag har stämt av med Jacob och han är också nöjd med motiveringen så vi kör på den. 
 
Mvh 
Ola 
 

Från: Anna Olausson <anna.olausson@vimmerby.se>  
Skickat: den 4 december 2019 11:48 
Till: Ola Gustafsson <ola.gustafsson@vimmerby.se> 
Ämne: diplomtext 
 
Hej Ola! 
 
Kristina Lindelöf har med sitt starka engagemang i lokalsamhället och för miljön, fört en småländsk 
bondby med lång historia, in i nutiden och gjort den till en ekoby. Allt sköts med ett medvetet fokus på 
kretsloppet. 
 
Kristina Lindelöf är en av arrangörerna bakom den årliga festivalen  
Musik i Kretslopp. En festival som förenar musik och kultur med  
miljöengagemang. Festivalens överskott investeras i solceller. Avkastningen från elförsäljningen går till 
Vimmerby Kulturskolas elevförening. I förlängningen bidrar musikfestivalen till  att stimulera det lokala 
kulturengagemanget och ger upphov till ett kulturellt kretslopp. 
 
Kristina Lindelöf är en värdig mottagare av 2019 års kultur- och fritidspris. 
 
Mvh 
AnnaO 
 



Från: Lars Johansson 
Skickat: den 25 november 2019 19:23 
Till: Jenny Andersson; Magnus Danlid 
Ämne: Nominering socialnämnden 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Kategorier: Fullmäktige 
 
Vänsterpartiet nominerar Jens Stenman som ersättare i socialnämnden. 
 
Mvh  
Lars 
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§ 188 Dnr 2019/000601 102 

Entledigande av Johanna Cederstrand (V) från 
uppdraget som ersättare i socialnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Johanna Cederstrand (V) från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden. 
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till Vänsterpartiet för beredning.  
 

Sammanfattning 
Johanna Cederstrand (V) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 
socialnämnden.  

 
Beslutsunderlag 
Brev från Johanna Cederstrand, inkommet 2019-11-18.  
 

Beslutet skickas till 
Johanna Cederstrand 
Pia Young 
Socialnämnden 
HR-avdelningen 
Administrativa avdelningen  
 
___________________ 
 





Från: Leif Larsson 
Skickat: den 9 december 2019 22:50 
Till: Jenny Andersson 
Ämne: Fwd: Begäran om entledigande 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Kategorier: Fullmäktige 
 
 
 
Skickat från min iPad 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från: Ulf Svensson <ulf.myreholm@telia.com> 
Datum: 9 december 2019 22:27:43 CET 
Till: <leif.larsson@vimmerby.se> 
Ämne: Begäran om entledigande 

Hej! 
  
Jag begär härmed entledigande från mina uppdrag som förtroendevald revisor i 
Vimmerby kommun och kommunalföbundet ITSAM. 
  
Med vänlig hälsning 
Ulf Svensson, Tuna 

mailto:ulf.myreholm@telia.com
mailto:leif.larsson@vimmerby.se
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§ 395 Dnr 2019/000494 171 

Risk- och sårbarhetsanalys för kommunen 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den nya risk- och 
sårbarhetsanalysen samtidigt som den gamla med beslut 2017-01-30 § 15 
upphör att gälla 
 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att risk- och 
sårbarhetsanalysen ska gälla i hela kommunkoncernen. 
 
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 
kommunstyrelsen att fatta beslut om de sekretessbelagda bilagorna. 
 

Sammanfattning 
Av Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2019-09-16 framgår att 
en bred samverkan inom kommunkoncernen har resulterat i ett förslag till  
övergripande Risk- och sårbarhetsanalys för kommunen. Enligt lagen om 
extraordinära händelser (2006:544 kap 2 §1) ska kommuner analysera vilka 
händelser som kan inträffa under fredstid och hur de kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet skall värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-16, Risk och sårbarhetsanalys (RSA) 
Risk- och sårbarhetsanalys Lagen om extraordinära händelser 2019-2022, 
2019-09-11 
Protokollsutdrag 2019-11-19 KSAU § 402 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________ 



    TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
   2019-09-16 
   Diarienummer 2019/000494 
KSF / Samhällsbyggnadsavdelningen 
Räddningstjänsten 
Håkan Westerback   Id 67856 
 

 
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 

 
 

 
    Kommunfullmäktige 

 
 

Risk och sårbarhetsanalys (RSA) 

 
Förslag till beslut 

 Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den nya RSA:n samtidigt 
som den gamla med beslut 2017-01-30 § 15 upphör att gälla. 

 Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att risk- och sårbarhetsanalysen ska 
gälla i hela kommunkoncernen. 

 Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att låta kommunsty-
relsen fatta beslut om de sekretessbelagda bilagorna. 

 
 
Sammanfattning 
Senast den 31 oktober på mandatperiodens första år ska kommunfullmäktige fatta beslut om 
kommunens övergripande Risk- och sårbarhetsanalys. Analys arbetet har under året bedrivits i 
kommunkoncernen och en övergripande RSA har tagits fram.  
 
Ärendet 
Enligt lagen om extraordinära händelser (2006:544 kap 2 §1) skall kommuner och landsting 
analysera vilka händelser som kan inträffa under fredstid och hur de kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 
 
Bakgrund 

11 representanter från kommunkoncernen har varit de som har ansvaret för arbetet med risk- 
och sårbarhetsanalysen, de har sedan i respektive förvaltning/bolag haft en arbetsgrupp som 
har jobbat med att värdera risker och sårbarheter. Säkerhetssamordnaren har tagit fram materi-
al och sedan sammanställt materialet från koncernen till den övergripande RSA:n. 
 
Aktuell situation 

En ny risk- och sårbarhets analys har arbetats fram enligt gällande lagstiftning och föreskrifter. 
Den nya RSA:n ska beslutas av fullmäktige senast 31/10 det första kalenderåret på den nya 
mandatperioden. 
 

 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Räddningstjänsten 
Länsstyrelsen (säkerhetssamordnarens uppgift) 
 
 
 
 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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Beslutsunderlag 
Lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap 
Myndigheten för samhällskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbar-
hetsanalyser MSBFS 2015:5. 
 
 
 
Håkan Westerback    Joakim Jansson 
Säkerhetssamordnare    Räddningschef 
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§ 396 Dnr 2019/000593 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Näs-rondellen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del 
av Vimmerby 3:3 Näs-rondellen.  
 

Sammanfattning 
Planarkitekt Stefan Khoo föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut 2019-10-16 § 144 att 
framtagen detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Näs-rondellen antas. 
 
Av Plan- och genomförandebeskrivningen framgår följande: ”Detaljplanens 
syfte är att möjliggöra för handel i ett område som saknar service i 
närområdet. Detaljplanearbetet ser över möjligheterna för handel med 
tillhörande kontor, lager och parkering för bilar i området. 
Den föreslagna detaljplanen är en konsekvens av stadens förtätning och är ur 
ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden. 
I planarbetet har en översyn av trafiksituationen för fordon, cyklister och 
gående gjorts för att få en lämplig och säker in- och utfart till området 
samtidigt som tillgängligheten med gång- och cykelbanan har gjorts säker. 
Förslaget strider inte mot översiktsplanen.” 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2019-10-16 MBN § 144 
Granskningsutlåtande 2019-10-09 
Plan- och genomförandebeskrivning 2019-10-09 
Plankarta upprättad 2019-03-06 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________ 



 
 Sammanträdesprotokoll  1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-16 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

 

 
Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Näs-
rondellen, Vimmerby kommun. Antagande 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplanen för del av 
Vimmerby 3:3 Näs-rondellen, Vimmerby kommun till kommunfullmäktige 
för antagande. 
 
Lagstöd 
PBL 5 kap §§ 27–32 Antagandet av en detaljplan. 
 
Motivering till beslut 
Norra Vimmerby saknar idag ett handelsområde och genom att planlägga 
för handel så möjliggör man en framtida etablering av handel i närområdet 
för de boende. 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för handel i ett område som 
saknar service i närområdet. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit på samråd och granskning under våren och 
sommaren 2019. Fem yttranden har kommit in varav tre utan synpunkter. 
 
Närboende vill hellre se området som det är och ser inte någon fördel med 
ett nytt handelsområde på denna plats. Man är orolig över hur man kommer 
bli påverkad av försämrad utsikt i och med att upplag av containrar, pallar 
och inlastning av varor kommer finnas på handelsområdet. En sakägares 
förhoppning är att detta vackra och välskötta skogsbestånd bevaras vilket är 
ett vackert område i stadsbilden. För att säkerställa bevarandet av skogs-
partiet önskar man att området ska klassas som ett skyddsvärt område. 
 
Efter granskningen har inte plankartan eller plan- och genomförande-
beskrivningen omarbetats. 
 
Detaljplanen bedöms vara klar att antas i enlighet med gransknings-
utlåtandet. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 
 

MBN § 144/2019 Dnr MBN 2018-3503  



 
 Sammanträdesprotokoll  2(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-16 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
 



 

 

   
  
 
 

 

 

Granskningsutlåtande 
Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 
Handel vid Näsrondellen 
Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 

 

  

MBN 2018-3503 
Antagandehandling 
2019-10-09 



 
 

Granskningsutlåtande   

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2018-3503 
Antagandehandling 

2019-10-09 
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Förfarande 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2019-01-16 (MBN § 6/2019) beslut 
om att upprätta en detaljplan för aktuellt område. 
 
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 
miljöpåverkan. 
 
Detaljplaneförslaget har samråtts och varit föremål för granskning enligt 
plan- och bygglagen 9 kap 8–37 §§. 
 
Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, 
Länsstyrelsen, 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 samråds- och granskningsyttranden har 
planförslaget ändrats och justerats enligt granskningsutlåtandet. 
 
Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Samråd 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2019-03-13 (MBN § 33/2019) beslut 
om samråd. Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11–17 
§§. Samrådstiden var 24 mars – 11 april 2019 (tre veckor). 
 
Samrådshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2019-03-06 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2019-03-14 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2019-03-14 
Fastighetsförteckning, 2019-03-04 
 
Två myndigheter, två kommunala organ och två övriga organ kom in med 
samrådsyttranden, varav en utan erinran. 
 
Myndigheter: 
Länsstyrelsen    2019-04-03 
Lantmäteriet    2019-04-16 
 
Kommunala organ: 
Samhällsbyggnadsavdelningen  2019-04-09 
Vimmerby Energi & Miljö AB  2019-04-09 



 
 

Granskningsutlåtande   

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2018-3503 
Antagandehandling 

2019-10-09 
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Övriga organ: 
Oxeln 1 och Solrosen 10   2019-04-11 
Villaägarna på Almgränden   2019-04-10 

 
Inkomna synpunkter har inte föranlett några ändringar på plankartan eller 
plan- och genomförandebeskrivningen. Ändringar som skett är enbart av 
redaktionell karaktär. 

Granskning 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2019-08-21 (MBN § 124/2019) beslut 
om granskning. Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 
kap 18–22 §§. Granskningstiden var 28 augusti - 18 september 2019 (3 
veckor). 
 
Granskningshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2019-08-14 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2019-08-14 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2019-08-14 
Fastighetsförteckning, 2019-03-04 
 
Två myndigheter, ett kommunalt organ och två övriga organ kom in med 
granskningsyttranden, varav tre utan erinran. 
 
Myndigheter: 
Lantmäteriet    2019-09-06 
Länsstyrelsen    2019-09-02 
 
Kommunala organ: 
Vimmerby Energi & Miljö AB  2019-09-16 
 
Övriga organ: 
Oxeln 1 och Solrosen 10   2019-09-18 
Vello Vellet    2019-09-17 

 
Inga ändringar har gjorts i planhandlingarna inför antagande. 

Sammanställning av yttranden 
Nedan redovisas sammanfattningar av inkomna yttranden. Yttrandena följs 
av miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på miljö- och 
byggnadsförvaltningen, Vimmerby kommun. 



 
 

Granskningsutlåtande   

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2018-3503 
Antagandehandling 

2019-10-09 
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Ingen erinrin 
Lantmäteriet 
Länsstyrelsen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 

Oxeln 1 och Solrosen 10 

Oxeln 1 och Solrosen 10 vill hellre se området som den är och ser inte 
någon fördel med ett nytt handelsområde på denna plats. Man är orolig hur 
man kommer bli påverkade av försämrad utsikt i och med ett upplag av 
containrar, pallar och inlastning av varor kommer finnas på handelsområdet.  

Kommentar: 
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 utnyttjas. Eftersom det idag saknas service i norra Vimmerby så 
tvingar det befolkningen att söka sig till längre avstånd till centrala 
Vimmerby, inte sällan med bil. Med en nyetablering av handel och service i 
området minskar det behovet att använda bilen som fortskaffningsmedel in 
till centrum för att uträtta sina dagliga inköp. Det är emellertid inte 
garanterat att samtliga ur befolkningen kommer att bruka det nya 
handelsområdet men åtminstone skapar det en extra valmöjlighet som icke 
fanns där innan. En annan ekonomisk konsekvens till följd av det nya 
handelsområdet blir ökade arbetstillfällen för den lokala befolkningen. 

Vello Vellet 
Vello Vellets förhoppning är att detta vackra och välskötta skogsbestånd 
bevaras vilket är ett vackert område i stadsbilden. För att säkerställa 
bevarandet av skogspartiet önskar man att området ska klassas som ett 
skyddsvärt område. 

Kommentar: 

Enligt Vimmerby kommuns översiktsplan är inte området utpekat som något 
särskilt område för att miljöskyddas. Det finns inga riksintressen inom 
planområdet. Enligt undersökningen om betydande miljöpåverkan bedöms 
inte området innehålla speciella skönhetsaspekter som särskiljer området 
från andra skogsbestånd. 
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Sammanfattning 
Samråd och granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11, 
12 respektive 18 §§.  

Yttranden från sju 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§. 

 

Stefan Khoo 
planeringsarkitekt 

Miljö- och byggnadsförvaltningen                                                                             
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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 skall 
vara allmän plats, kvartersmark (privat mark), hur bebyggelsen skall 
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 skall genomföras. 
Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen skall förstå vilka 
konsekvenserna blir när planen genomförs. 

Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan 
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 i skala 1:1000 (A3) 
• Plan- och genomförandebeskrivning  
• Undersökning om betydande miljöpåverkan 
• Fastighetsförteckning (bifogas ej) 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för handel i ett område som saknar 
service i närområdet. Detaljplanearbetet ser över möjligheterna för handel 
med tillhörande kontor, lager och parkering för bilar i området. 

Den föreslagna detaljplanen är en konsekvens av stadens förtätning och är 
ur ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden. 

I planarbetet har en översyn av trafiksituationen för fordon, cyklister och 
gående gjorts för att få en lämplig och säker in- och utfart till området 
samtidigt som tillgängligheten med gång- och cykelbanan har gjorts säker. 

Förslaget strider inte mot översiktsplanen. 
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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 skall 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 skall det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning 
under två veckor. 

Inför granskningen skall 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. 
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Plandata 

Läge 
Planområdet ligger cirka 1,5 kilometer norr om centrala Vimmerby i 
anslutning öster om rondellen i korsningen Lundgatan och Prästgårdsgatan.  

Området ligger söder om Lundgatan och norr om bostadskvarteren Oxeln, 
Solrosen och Nejlikan. Öster om planområdet ligger bostadskvarteret 
Grovtickan. 

Areal 
Planområdet är cirka 9315 m2 varav 7081 m2 är avsedd för handel. 

 

Översiktskarta, planområdet är markerat med blå linje. Bild: Vimmerby kommun 

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 2016, men benämns som naturmark. Den föreslagna 
förtätningen är dock ett mål i översiktsplanen 2007 som anger att förtätning 
med centrum som mittpunkt och utbyggnadsområden tätt runt omkring är ur 
ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden.  

Detaljplan 
Planområdet berör tre gällande detaljplaner, 08-VYS-77, 08-VYS-41 och 
08-VYJ-745. Lagakraftvunnen 1973, 1972 respektive 1973. I dessa 
detaljplaner anges planområdet som park eller plantering. 
Genomförandetiden har utgått. 

  

Del av detaljplan 08-VYS-77, det rödmarkerade området är det planerade området. 
Bild: Vimmerby kommun 
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Del av detaljplan 08-VYS-41, det rödmarkerade området är det planerade området. 
Bild: Vimmerby kommun 

 

Del av detaljplan 08-VYJ-745, det rödmarkerade området är det planerade 
området. Bild: Vimmerby kommun 

 

 



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

7 (27) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2018-3503 
Antagandehandling 

2019-10-09 

 
 

 

Övriga kommunala beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2019-01-16 till miljö- och 
byggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för del av Vimmerby 3:3, 
Näsrondellen, Vimmerby kommun.  
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Planens förutsättningar 
Pågående markanvändning 
Området är en del av ett stort, sammanhängande naturområde som avskiljer 
flera större bostadsområden ifrån varandra.  

Själva planområdet är obebyggt och består av en naturyta som avgränsas av 
Lundgatan och en gång- och cykelväg.  

Natur, vegetation 
Planområdet sluttar mot väster och inom området finns det mycket träd, till 
största delen barrträd i form av tallar och granar.  

 

Vy inuti planområdet. Foto: Vimmerby kommun 

Kultur och rekreation 
Inom planområdet finns idag ett skogsområde som ligger i nära anslutning 
till område med sammanhållen bebyggelse. Det går en stig igenom området 
som används för lek, motion och annan utevistelse. 

Riksintressen 
Området berör inte något riksintresse. 
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Fornlämningar 

 

Fornlämningsområdet är inom det blåa, planområdet är inom det röda. Karta: 
Riksantikvarieämbetet 

Det planlagda området ligger inom fornlämningen RAÄ-nummer 
Vimmerby 154:1 vilket består av fossila åkrar och röjningsröseområden. 
Fornlämningen innehåller glest liggande odlingsrösen och smärre stenhopar. 
Ett fåtallämningar är stensättningslika som är delvis övertorvade. Några 
lämningar har varit föremål för arkeologisk undersökning och daterats till 
400-talet e.Kr. Fornlämningsområdet dokumenterades 1978 och området är 
manuellt inritat och är ganska stort. Inga synliga röjningsrösen finns inom 
planområdet vid utförd okulär besiktning. Skulle det påträffas fornfynd vid 
schaktningsarbeten måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till 
länsstyrelsen enligt Kulturmiljölagen 2 kap. 

Skyddad natur, bebyggelse, anläggningar 
Det finns ingen skyddad natur, bebyggelse eller anläggningar inom 
planområdet. 

Stads- och landskapsbild 
Planområdet är omringat av lugna villaområden i två plan som planerades 
och bebyggdes i slutet av 1950-talet till början 1970-talet. Kvarteren 
Solrosen, Oxeln och Nejlikan som ligger söder om planområdet byggdes i 
slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. Öster och norr om 
planområdet ligger de tidstypiska 1970-tals villorna som har en mer 
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homogen design. Villaområdena kantas av skogsområden och större vägar i 
form av ringleden Lundgatan och infartsleden Prästgårdsgatan. 

 

Villor byggda i början av 1970-talet öster om planområdet. Foto: Vimmerby 
kommun 
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Vy öster ut från rondellen över planområdet. Foto: Vimmerby kommun 

 

Vy söder ut från rondellen mot Prästgårdsgatan. Foto: Vimmerby kommun 
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Vy väster ut från Lundgatan. Foto: Vimmerby kommun 

Offentlig och kommersiell service 
I det nära området finns en bensinstation men kommersiell service i form av 
handelsområden saknas. Närmaste handelsområden är Vimmerby stadskärna 
som ligger cirka 1 kilometer söder om planområdet. Där finns såväl 
offentlig som kommersiell service och handel. Inom en radie av 1 kilometer 
finns även skolor, dagis och idrottsanläggningar. 

Gator och trafik 
Planområdet angränsar till Lundgatan i norr som är dagens ringled runt 
Vimmerby. Direkt väster om planområdet möter Lundgatan Prästgatan i 
Näsrondellen. Centrala Vimmerby nås med bil via Prästgårdsgatan som 
korsar Lundgatan vid rondellen. På Lundgatan är hastigheten reglerad till 50 
km/h. Men kommunfullmäktige antog 2015-11-23 hastighetsplanen 
”Hastighetsplan - Rätt fart i staden” vilket innebär en hastighetsändring på 
Lundgatan till 60 km/h. Det saknas i dagsläget kunskap om exakta 
trafikflöden på den aktuella delen av Lundgatan. I en trafikmodell framtagen 
år 2013 beräknas dock att medeldygnstrafiken år 2010 var ca 1100 
fordon/dygn på vintern respektive 2050 fordon/dygn på sommaren. Flödena 
är sannolikt större idag även om det genomsnittliga trafikflödet över året 
fortsatt bedöms vara relativt litet. Den stora variationen mellan vinter- och 
sommartrafik beror på att Lundgatan utgör den huvudsakliga tillfartsvägen 
till Astrid Lindgrens Värld för trafik från öster, väster och söder. Sommartid 
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är sträckan förbi planområdet tidvis därför högt belastad. Under högsäsong i 
juli förekommer att det är kö förbi planområdet i västlig riktning. 
Lundgatans körbana är idag cirka 9 meter bred på sträckan förbi 
planområdet. 

I söder avgränsas planområdet av befintlig gång- och cykelväg som ansluter 
bostäder söder och öster om planområdet till Näsrondellen och det 
övergripande gång- och cykelvägnätet. Längs Lundgatans norra sida finns 
idag separerad gång- och cykelväg vilken kopplar mot bostadsområden norr 
och öster om planområdet. Längs Lundgatan södra sida finns idag endast 
gångbana. Längs Prästgatans västra sida finns separerad gång- och 
cykelbana som kopplar planområdet mot centrala Vimmerby och 
bostadsområden söder om planområdet. I Näsrondellen finns gång- och 
cykelpassager med övergångsställe över alla tillfarter. 

 

Karta över cykelstråk i norra Vimmerby. Blå markering visar planområdet. Bild: 
Vimmerby kommun 

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Geotekniska förhållanden 
Marken utgörs av sandig och grusig morän utan berg. 
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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 skall kunna ske annat än lokalt. Området bedöms inte bli 
översvämningsdrabbat vid beräknade framtida 100-års flöden. 

Markföroreningar 
Kommunen har inga uppgifter om att marken kan vara förorenad. Detta 
betyder inte att föroreningar inte kan finnas inom planområdet. Det är inte 
ovanligt att mark i samhällen är utfyllda med förorenade massor eller att det 
på mark i närheten av bostäder har skett dumpning av förorenat avfall. 
Föroreningar kan inte uteslutas bara för att området inte har varit bebyggt. 
Vid misstanke eller upptäckt av förorening i samband med schaktning av 
planområdet måste tillsynsmyndigheten, kommunen, omedelbart 
underrättas. En anmälan måste inkomma till tillsynsmyndigheten. 

Radon 
Vimmerby kommun klassificeras som ett normalriskområde. Marken utgörs 
i huvudsak av normalradonmark. Lokala variationer kan förekomma. 

Farligt gods 
Farligt gods kan transporteras på Lundgatan och Prästgårdsgatan. 

Hälsa och säkerhet 
50 meter väster om området, på motsatt sida av Prästgårdsgatan, ligger en 
bensinstation (St1). Påfyllning sker inne på stationsområdet 2-5 gånger per 
vecka. Mätarskåp ligger cirka 80 meter till närmaste bostad. Detta stämmer 
överens med räddningstjänstens föreskrifter om skyddsavstånd. 

Buller 
Planområdet påverkas direkt av trafikbuller från Lundgatan och 
Prästgårdsgatan. Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 hastighetsplanen 
”Hastighetsplan - Rätt fart i staden” vilket innebär en hastighetsändring på 
Lundgatan till 60 km/h från dagens 50 km/h. Konsekvensen av detta är att 
bullernivåerna kommer att öka på Lundgatan. Men bullermätningar visar att 
omkringliggande bostadsområden 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 en 
ökad trafikmängd.  
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Ekvivalent ljudutbredning av vägtrafik två meter ovan mark under sommartrafik 
2010. Det svarta området är planområdet Bild: Vimmerby kommun 

 

Ekvivalent ljudutbredning av vägtrafik två meter ovan mark under sommartrafik 
2030. Det svarta området är planområdet. Bild: Vimmerby kommun 
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Planförslaget 
Övergripande mål 
Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där 
det råder ett högt bebyggelsetryck. Det övergripande målet är att möjliggöra 
för handel i ett område som saknar service i närområdet. Det kommer att 
innebära att skapa möjligheter för handel med tillhörande kontor, lager och 
parkering för bilar i området. 

Den föreslagna detaljplanen är en konsekvens av stadens förtätning och är 
ur ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden. 

Bebyggelse 
Den nya bebyggelsen består av en handelsbyggnad.  

Offentlig och kommersiell service 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för handel i ett område som saknar 
service i närområdet. Detaljplanearbetet kommer att innebära att se över 
möjligheterna för handel med tillhörande kontor, lager och parkering för 
bilar i området. 

Gator och trafik 
Planområdet läge gör att ett stort antal boende i norra Vimmerby kommer 
att ha gång- eller cykelavstånd till den nya butiken. Det är därför av stor vikt 
att butiken ansluts tills befintliga gång- och cykelstråk i alla riktningar. 
Butiken bedöms även bli en viktig målpunkt för bilburna kunder. 

Gatunätet är redan utbyggt i området, handelsområdets infart och utfart blir 
ansluten till befintliga Lundgatan mitt i planområdet för att säkerställa goda 
siktförhållanden. Enligt utredningen ”Trafikutredning Handelsplats 
Lundgatan” (2019) rekommenderar Ramboll en lokal hastighetssänkning till 
40 km/h på Lundgatan förbi planområdet. Det är en ändring istället för den 
planerade höjningen till 60 km/h från dagens 50 km/h som ursprungligen 
stod i ”Hastighetsplan - Rätt fart i staden. Handelsområdet skapar ett ökat 
behov för gående och cyklister att röra sig tvärs Lundgatan. Med en skyltad 
hastighet på 60 km/h riskerar Lundgatan att bli en barriär för boende norr 
om vägen. För att minska Lundgatans barriäreffekt samt för att säkerställa 
trafiksäkerheten kring den föreslagna anslutningen till handelsplatsen bör 
skyltad hastighet därför sänkas till 40 km/h från Näsrondellen i väster till ett 
läge strax öster om befintligt övergångsställe vid korsningen med 
Oxelgatan. 

För att minska barriäreffekten och motverka okontrollerad gatuövergång 
över Lundgatan föreslås det att en ny gång- och cykelpassage byggs i direkt 
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anslutning till den nya korsningen. Passagen kopplar samman mot befintlig 
gång- och cykelväg längs Lundgatan samt mot bostäder norr om Lundgatan. 
Gång- och cykelpassagen skall inte utformas som övergångsställe utan 
endast som passage. Passagen skall placeras i det läge där oskyddade 
trafikanter behöver korsa så få trafikströmmar som möjligt. 

Det skall även ordnas en gen och säker anslutning mellan butiksentrén och 
den befintliga gång- och cykelbanan söder om planområdet. Detta blir den 
genaste kopplingen för cyklister söderifrån. Även denna anslutning skall i 
möjligaste mån separeras från fordonsströmmar inne på kvartersmark. 

 

Bilden visar nya gång- och cykelanslutning till det befintliga gång- och 
cykelnätverket. Bild: Vimmerby kommun 

Teknisk försörjning 

El 
El finns framdraget i området. El- och teleanslutning sker i samråd med el- 
och teleleverantör. 

Värme 
Ambitionen för handelsbyggnaden är att den 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.  

Nya GC-anslutningar 



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

18 (27) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2018-3503 
Antagandehandling 

2019-10-09 

 
 

 

Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsledningar finns framdragna under gång- och cykelbanan 
som går vid planområdets södra gräns. Anslutning skall ske till befintligt 
vatten- och avloppsnät. En ny anslutningspunkt skall anläggas vid den nya 
fastigheten. 

Avfallshantering 
Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan. 

Elektroniska kommunikationer 
Fiberledningar är anlagda längs Prästgårdsgatan och öster om planområdet, 
möjlighet till framtida anslutning finns. 

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 
Det nya handelsområdet skall kopplas på befintligt dagvattensystem 
eftersom den angränsar till omkringliggande områden som redan idag ingår 
i VA-huvudmannens verksamhetsområde för VA.  
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Dagvattnets väg med fördröjning, rening, luftning för att inte påverka recipienten 
negativt. Det röda området visar planområdet. Bild: Vimmerby kommun 

Vatten från hårdgjorda ytor, främst från tak, leds i befintlig dagvatten-
ledning fram till Vimmerby 3:321 (Astrid Lindgrens Världs parkering) där 
det mynnar ut i öppet dike. I det öppna diket leds dagvattnet cirka 500 meter 
innan det går under järnvägen (Stångådalsbanan) för att sedan renas, 
fördröjas samt infiltreras i dagvattendammar på fastigheterna Vimmerby 3:5 
och 3:7. Dagvattendammarnas yta har 1 hektar vattenspegel. Efter 
dammarna leds dagvattnet till en stenkista för ytterligare infiltration och 
fördröjning. Vatten som inte har infiltrerats leds ut i ett 200 meter långt 
öppet dike. Slutligen mynnar dagvattnet ut i Stångån strax norr om bron vid 
Åbro. 

Hälsa och säkerhet 

Radon 
Ny bostadsbebyggelse skall alltid uppföras radonsäkert. I Boverkets bygg-
regler (BFS 1993:57) finns föreskrifter med funktionskrav för att radon-
haltens årsmedelvärde och gammastrålningsnivån inte skall överstiga 
angivna värden. Detta behandlas vid bygglovgivningen. 

Fördröjning, luftning 
och infiltrering 

Öppet dike 

Öppet dike: rening, fördröjning 
och infiltrering 

Dagvattendammar: rening, 
fördröjning och infiltrering 

Öppet dike 

Stenkista 

Öppet dike: rening, fördröjning 
och infiltrering Dagvattenledning 

Övergång till öppet dike 
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Buller 
En exploatering av planområdet innebär marginellt mer trafik, vilket för 
med sig försumbart mer ljud mot dagens situation. Men i och med att 
hastigheten på Lundgatan förväntas sänkas till 40 km/h kring planområdet 
så är det högst sannolikt att bullernivåerna inte kommer överstiga dagens 
nivåer nämnvärt. 

Farligt gods 
Handelsområdet kan medföra en ökad transport av farligt gods beroende på 
vad för verksamhet som kommer att arrendera marken.  
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Planens konsekvenser 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
En undersökning om betydande miljöpåverkan 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 stadsområde. Områdets karaktär 
kommer inte att förändras och stadsbilden bedöms därför inte påverkas 
negativt. 

Gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby 
Planområdet ligger inom området som benämns som ”Trädgårdsstaden” i 
gestaltningsprogrammet (2015). Lundgatan beskrivs som en gata med 
karaktär av en transportsträcka på grund av sin utformning och 
långsträckhet. För att lyfta fram och tillgängliggöra områdets attraktioner, 
samt för att skapa läsbarhet inom området och mot stadskärnan, läggs fokus 
för området på vägarna som strålar in mot centrum och deras 
korsningspunkter med Lundgatan. Korsningspunkterna är viktiga att 
utveckla och framhäva, för att bryta ned känslan av en lång transportsträcka 
som finns på Lundgatan. I kombination med det som görs på gatorna in mot 
centrum, kan korsningspunkterna då signalera att de är entréer mot staden. 
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Detta gäller då Prästgårdsgatan som korsar Lundgatan vid Näsrondellen som 
föreslås gestaltas med rustika material och växtval längs med gatan och på 
rondellen. 

Hälsa och säkerhet 
Planförslaget bedöms inte påverka närområdet i negativ bemärkelse när det 
gäller hälsa och säkerhet. 

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 skall försämras 
och att alla vatten skall uppnå en bestämd miljökvalitet. Kvaliteten på 
grundvattenförekomster 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 ytvattenförekomst 
som ligger närmast planområdet är Stångån: Högerumsån–Älsterebäcken–
SE638915–150304.  
För området gäller att följande kvalitetskrav skall uppnås:  
Ekologisk status: god status 2021. Idag bedöms den måttlig. Åtgärder krävs 
för att god ekologisk status skall kunna uppnås till år 2021.  
Kemisk status: god status 2015. Idag bedöms den som god (exklusive 
kvicksilver). 
Stångån är negativt påverkad, främst av övergödning, vilket är tydligast i 
sjön Krön. Även jordbrukspåverkan märks då det längs långa sträckor odlas 
alldeles intill ån och det är brist på skuggande vegetation i åkanten. Efter 
årets rensning av ån är detta särskilt tydligt. Detta medför att fisk 
missgynnas. 
Detaljplanen i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. 
Kommunen bedömer att det inte blir någon ökning av dagvattenpåverkan på 
ytvattenförekomsten Stångån. 

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.  
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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) skall 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 Astrid 
Lindgrens Näs och Astrid Lindgrens Värld samt förväntad 
befolkningstillväxt i tätorten förväntas bullersituationen bli bättre i 
framtiden längs Prästgårdsgatan enligt den bullerkartläggning som utförts av 
Ramboll för Vimmerby tätort. Huvudanledningen är de föreslagna 
förändringarna av hastighetsgränserna på tätortens vägnät och omflyttning 
av trafiken från Prästgårdsgatan till Lundgatan. Därmed antas Lundgatans 
bullernivåer öka på grund av en höjning av hastighetsgränsen till 60 km/h 
från dagens 50 km/h. Däremot så förväntas hastighetsgränsen vara 40 km/h 
kring planområdet, detta kommer att på ett sätt kompensera för ökade 
bullernivåer från andra håll. Transporter till och från handelsområdet medför 
en ökad frekvens av buller. Även om påverkan från buller är sannolik 
bedöms inte miljökvalitetsnormen för buller överskridas. Den totala 
uppskattas inte att öka nämnvärt från dagens nivåer. Bedömningen är att det 
inte innebär en betydande miljöpåverkan. 

Ekonomiska konsekvenser 
I och med att detaljplanen möjliggör en exploatering så ökar man värdet på 
den här marken inom planområdet.  

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 
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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 utnyttjas. Eftersom det idag saknas service i norra Vimmerby så 
tvingar det befolkningen att söka sig till längre avstånd till centrala 
Vimmerby, inte sällan med bil. Med en nyetablering av handel och service i 
området minskar det behovet att använda bilen som fortskaffningsmedel in 
till centrum för att uträtta sina dagliga inköp. Det är emellertid inte 
garanterat att samtliga ur befolkningen kommer att bruka det nya 
handelsområdet men åtminstone skapar det en extra valmöjlighet som icke 
fanns där innan. En annan ekonomisk konsekvens till följd av det nya 
handelsområdet blir ökade arbetstillfällen för den lokala befolkningen. 

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 ett 
barnperspektiv. 

Jämställdhet 
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Tillgänglighet 
Exploateringen har goda förutsättningar att anpassas ur 
tillgänglighetsperspektiv. 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 handel (privatägd mark).  

VIMMERBY 3:3  

Från fastigheten Vimmerby 3:3 avstyckas mark för handel till en ny 
handelsfastighet. 
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Ny fastighet 

Cirka 7081 m2 mark avstyckas från Vimmerby 3:3 och bildar en ny 
handelsfastighet. Utfart sker norr till befintlig gata Lundgatan. 

Planens genomförande 
Organisatoriska frågor 

Allmänt 
En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
skall kunna genomföras. Beskrivningen skall även redovisa vem som vidtar 
åtgärderna och när de skall vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan. 

Tidplan för genomförande 
Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige i december 
2019. 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, det vill säga för huvudgata 
och naturmark. 

Avtal 
Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

Fastighetsfrågor 
Kommunen initierar nödvändiga fastighetsbildningar inom planområdet och 
svarar för samtliga fastighetsbildningskostnader. 

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.  
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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: 

• Översiktsplan för Vimmerby kommun 2007 
• Trafikanalys Vimmerby, Ramboll 2013-08-20 
• Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramboll 2013-08-22 
• Hastighetsplan - Rätt fart i staden, Ramboll 2014-12-08 
• Vackra Vimmerby – gestaltningsprogram, Tengbom 2015-06-22 
• Fördjupad översiktsplan för Vimmerby stad 2016 
• Trafikutredning Handelsplats Lundgatan, Ramboll, 2019-01-22 

Medverkande tjänstemän 
Stefan Khoo, plansarkitekt 
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Grundkarteinformation

VIMMERBY 
KOMMUN

Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län

del av Vimmerby 3:3
Handel vid Näsrondellen

Utskriftsformat A3
Skala 1:1 000

Uthus/garage
Bostad, husliv

Skärmtak
Transformator

Bostad, takkontur

Barr- och blandskog

Höjdkurva

Lövträd
StaketUU UU UU
StödmurP P P

Offentlig byggnad
Häck, mittlinje* * *

Körbana

Belysningsstolpe[!

Slänt

Fastighetsgräns
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Barrträd

Lövskog

Kvarters-/traktgräns

VIOLTICKAN

SIDENTICKAN

KNÖLTICKAN

ROTTICKAN

LÖNNTICKAN

VIMMERBY 3:3

VIMMERBY 3:3

SOLROSEN

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
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

H Detaljhandel, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA1

Huvudgata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GC-väg Gång- och cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 50% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean
inom användningsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utfart

Ø P

ØP Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §

Utförande
b1

Endast 70 % av fastighetsarean får hårdgöras, PBL 4 kap. 16 § 1
st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

)—8,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1
p.



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 394 Dnr 2019/000609 206 

Taxebestämmelse för livsmedelskontrollen  
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta miljö- och 
byggnadsnämndens förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom 
livsmedelsområdet att gälla från den 1 januari 2020 enligt bilaga. 
 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att då den föreslagna 
taxan träder i kraft, upphör tidigare livsmedelstaxa att gälla 
(kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23, § 262). 
 

Anmälan om jäv 
Lars Johansson (V) och Peter Fjällgård (V) anmäler jäv och lämnar 
sammanträdesrummet. 

Sammanfattning 
Av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-11-20 § 159 framgår att EU:s 
nya kontrollförordning (EU) 2017/625 (om offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och 
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, 
växtskydd och växtskyddsmedel) träder i kraft den 14 december 2019. Där 
införs även nya begrepp som inte finns i den befintliga taxan. Kommunen 
behöver anpassa taxebestämmelserna för livsmedelskontrollen inför 
ikraftträdandet, för att kunna fortsätta ta betalt för den.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen i Hultsfreds kommun, Protokollsutdrag 2019-11-26 § 115 
Taxa för Vimmerby kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen 2019-11-26 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________ 
 



 
 Sammanträdesprotokoll  1(1) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-26 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 115/2019 Dnr 2019/175  
 
Förslag till livsmedelstaxa 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen 
livsmeddelstaxa att träda i kraft 2020-01-01. 
 
Vidare föreslås att tidigare antagen taxa § 168/2015 upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
För att säkerställa att kommunerna har möjlighet att ta betalt för 
livsmedelskontrollen efter årsskiftet behöver taxebestämmelserna anpassas 
till EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 
(om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa 
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser 
om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel) i kraft. Detta 
innebär att gällande kontrollförordning (EG) 882/2004 upphör.  
 
Den nya kontrollförordningen innehåller nya begrepp som ska införlivas i 
svensk lagstiftning och tidigare begrepp försvinner. För att säkerställa att 
kommunerna har möjlighet att ta betalt för livsmedelskontrollen efter 
årsskiftet har taxebestämmelserna anpassats till den nya EU-förordningen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 159/2019 att föreslå 
kommunfullmäktige beslut att anta redovisat förslag till taxa för kommunens 
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet att gälla från den 16 december 
2019 enligt bilaga. När den föreslagna taxan träder i kraft upphör tidigare 
livsmedelstaxa att gälla, kf § 168/2015-12-14. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet.  
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625  
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 252/2019 
Miljö- och byggnadsnämnden § 159/2019 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1567594889040&uri=CELEX:32017R0625
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Taxa för Vimmerby kommuns offentliga kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Vimmerby kommuns kostnader för offentlig 
kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom 
livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, 
inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna 
lagstiftning. 
 
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den 
punkt där det tappas ur kran till konsument1, och   

2. snus och tuggtobak.  
 
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. registrering av anläggning  
2. årlig offentlig kontroll  
3. uppföljande kontroll som inte var planerad   
4. utredning av klagomål 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 
6. importkontroll   
7. offentlig kontroll i övrigt  

 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att 
beslut enligt livsmedelslagstiftningen överklagas. 
   
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- 
och byggnadsnämnden efter handläggning.   
 
5 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
höja 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 2019. 

Timavgift 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1069 kronor per timme 
kontrolltid för ordinarie livsmedelskontroll och 995 kronor för uppföljande 
kontroll och utredning av klagomål. Avgiftsuttag sker i förhållande till den 
kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt 

                                                           
1 Där värdena ska iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003. 
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nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i 
taxan.   
 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 
och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.  
 
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller 
annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 

Avgift för registrering 
7 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift 
för en timmes kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift 
8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.  
 
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnadsnämnden 
tilldelat eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i 
bilaga 1.  
 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) 
multipliceras med timavgiften.  
 
9 § Om en tillämpning av 8 § skulle medföra att kontrolltiden för en 
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet 
enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid 
på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 
 
10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga 
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 
För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i 
efterskott och beräknas som timavgift enligt 6 § och i förekommande fall enligt 
13 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår.  
 
Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en 
annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande 
kalenderåret.   
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Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år 
som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.  
 
11 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen (livsmedelsföretagare) vid kalenderårets början. 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
12 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 
planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad 
upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen 
och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 
korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt § 6 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och 
analys av prover.  
 
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder 
till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

Höjning eller nedsättning av avgift 
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, 
omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och 
byggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa. 

Avgift exportkontroll 
14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 § 
betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild offentlig 
kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av 
införselbestämmelser i tredje land.   
 
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 6 §. 

Avgift importkontroll 
15 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 
8 §, betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild 
importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av 
livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som 
förordningen kompletterar.   
 
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 6 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och 
analys av prover. 
 
 



 
 

Taxa  5 (5) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 2019-11-26 

 
 

Avgiftens erläggande och verkställighet 
16 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vimmerby kommun 
genom dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges 
i beslutet om avgift eller faktura. 

Överklaganden 
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020.  
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Modell för riskklassning 
Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt 
föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering 
(LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid 
som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 
2 nedan), varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som följer av 
erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).  
 
Tabell 1. Riskmodulen 

Riskklass Riskpoäng Tid (timmar) 

1 ≥ 100 26 

2 90 20 

3 80 14 

4 70 10 

5 60 – 65 6 

6 55 4 

7 35-50 2 

8 ≤ 30 1 

 
Tabell 2. Informationsmodul 

Orsak till kontrollbehov vid 
anläggningen 

Storlek  Kontroll-
tidstillägg 
(timmar) 

Exempel på verksamhet 

Utformar märkning samt 
märker/förpackar livsmedel 

a - mycket stor 

b - stor 

8 · Industri utan huvudkontor 

· Importör som översätter 
märkning 

· Butik med egen tillverkning (till 
exempel matlådor) 

c - mellan 

d - liten 

6 

e - mycket liten (I) 

f - mycket liten (II) 

g - ytterst liten 

2 

Utformar märkning men 
märker/förpackar inte 

Oberoende * · Huvudkontor 

· Importörer som tar in 
färdigmärkta livsmedel 

· Matmäklare 
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Utformar inte märkning men 
märker/förpackar livsmedel 

a - mycket stor 

b - stor 

4 · Legotillverkning av livsmedel på 
uppdrag av annan livsmedels-
företagare 

· Livsmedelsföretagare som 
tillverkar ett livsmedel men som 
får färdigt märknings-underlag 
från ett huvudkontor 

· Butik med egen tillverkning men 
med centralt styrd märkning 
(grillad kyckling/ bake off bröd) 

c - mellan 

d - liten 

3 

e - mycket liten (I) 

f - mycket liten (II) 

g - ytterst liten 

1 

Utformar presentation men 
märker/ förpackar inte 
livsmedel 

Oberoende 1 · Fristående restauranger 

·Cateringverksamhet 

- E-handel  

Utformar presentation men 
märker/förpackar inte 
livsmedel (Dricksvatten) 

a - mycket stor 

b - stor 

c - mellan 

d - liten 

  

1 · Dricksvatten-anläggningar 

e – mycket liten(I) 

g – ytterst liten 

0 

Utformar inte presentation 
och märker/förpackar inte 

Oberoende 0 · Butik med enbart förpackade 
livsmedel 

· Franchise-restauranger 

· Skola med centralt framtagen 
matsedel 

· Kyl- och fryshus 

 
Tabell 3. Erfarenhetsmodul 

Erfarenhetsklass A B C 

Tidsfaktor 0,5 1 1,5 
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Taxa för Vimmerby kommuns offentliga kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Vimmerby kommuns kostnader för offentlig 
kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom 
livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, 
inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna 
lagstiftning. 
 
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den 
punkt där det tappas ur kran till konsument1, och   

2. snus och tuggtobak.  
 
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. registrering av anläggning  
2. årlig offentlig kontroll  
3. uppföljande kontroll som inte var planerad   
4. utredning av klagomål 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 
6. importkontroll   
7. offentlig kontroll i övrigt  

 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att 
beslut enligt livsmedelslagstiftningen överklagas. 
   
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- 
och byggnadsnämnden efter handläggning.   
 
5 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
höja 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 2019. 

Timavgift 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1069 kronor per timme 
kontrolltid för ordinarie livsmedelskontroll och 995 kronor för uppföljande 
kontroll och utredning av klagomål. Avgiftsuttag sker i förhållande till den 
kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt 

                                                           
1 Där värdena ska iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003. 
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nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i 
taxan.   
 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 
och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.  
 
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller 
annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 

Avgift för registrering 
7 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift 
för en timmes kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift 
8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.  
 
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnadsnämnden 
tilldelat eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i 
bilaga 1.  
 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) 
multipliceras med timavgiften.  
 
9 § Om en tillämpning av 8 § skulle medföra att kontrolltiden för en 
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet 
enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid 
på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 
 
10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga 
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 
För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i 
efterskott och beräknas som timavgift enligt 6 § och i förekommande fall enligt 
13 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår.  
 
Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en 
annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande 
kalenderåret.   
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Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år 
som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.  
 
11 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen (livsmedelsföretagare) vid kalenderårets början. 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
12 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 
planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad 
upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen 
och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 
korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt § 6 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och 
analys av prover.  
 
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder 
till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

Höjning eller nedsättning av avgift 
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, 
omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och 
byggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa. 

Avgift exportkontroll 
14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 § 
betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild offentlig 
kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av 
införselbestämmelser i tredje land.   
 
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 6 §. 

Avgift importkontroll 
15 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 
8 §, betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild 
importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av 
livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som 
förordningen kompletterar.   
 
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 6 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och 
analys av prover. 
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Avgiftens erläggande och verkställighet 
16 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vimmerby kommun 
genom dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges 
i beslutet om avgift eller faktura. 

Överklaganden 
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020.  
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Modell för riskklassning 
Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt 
föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering 
(LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid 
som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 
2 nedan), varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som följer av 
erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).  
 
Tabell 1. Riskmodulen 

Riskklass Riskpoäng Tid (timmar) 

1 ≥ 100 26 

2 90 20 

3 80 14 

4 70 10 

5 60 – 65 6 

6 55 4 

7 35-50 2 

8 ≤ 30 1 

 
Tabell 2. Informationsmodul 

Orsak till kontrollbehov vid 
anläggningen 

Storlek  Kontroll-
tidstillägg 
(timmar) 

Exempel på verksamhet 

Utformar märkning samt 
märker/förpackar livsmedel 

a - mycket stor 

b - stor 

8 · Industri utan huvudkontor 

· Importör som översätter 
märkning 

· Butik med egen tillverkning (till 
exempel matlådor) 

c - mellan 

d - liten 

6 

e - mycket liten (I) 

f - mycket liten (II) 

g - ytterst liten 

2 

Utformar märkning men 
märker/förpackar inte 

Oberoende * · Huvudkontor 

· Importörer som tar in 
färdigmärkta livsmedel 

· Matmäklare 



 
 

Bilaga 1   

Miljö- och byggnadsförvaltningen 2019-11-26 

 
 

Utformar inte märkning men 
märker/förpackar livsmedel 

a - mycket stor 

b - stor 

4 · Legotillverkning av livsmedel på 
uppdrag av annan livsmedels-
företagare 

· Livsmedelsföretagare som 
tillverkar ett livsmedel men som 
får färdigt märknings-underlag 
från ett huvudkontor 

· Butik med egen tillverkning men 
med centralt styrd märkning 
(grillad kyckling/ bake off bröd) 

c - mellan 

d - liten 

3 

e - mycket liten (I) 

f - mycket liten (II) 

g - ytterst liten 

1 

Utformar presentation men 
märker/ förpackar inte 
livsmedel 

Oberoende 1 · Fristående restauranger 

·Cateringverksamhet 

- E-handel  

Utformar presentation men 
märker/förpackar inte 
livsmedel (Dricksvatten) 

a - mycket stor 

b - stor 

c - mellan 

d - liten 

  

1 · Dricksvatten-anläggningar 

e – mycket liten(I) 

g – ytterst liten 

0 

Utformar inte presentation 
och märker/förpackar inte 

Oberoende 0 · Butik med enbart förpackade 
livsmedel 

· Franchise-restauranger 

· Skola med centralt framtagen 
matsedel 

· Kyl- och fryshus 

 
Tabell 3. Erfarenhetsmodul 

Erfarenhetsklass A B C 

Tidsfaktor 0,5 1 1,5 

 





Från: Helen Nilsson 
Skickat: den 11 december 2019 16:13 
Till: Jenny Andersson 
Ämne: interpellation på KF 16/12 2020 
 
Interpellation ställd till Barn och Utbildningens ordförande Peter Karlsson 
 
Vid ett par tillfällen har jag nämnt problemet med våra barns munhälsa i Vimmerby kommun. I region 
Kalmar län 
har man gjort jämförelser mellan våra alla kommuner, den visade på  att vi låg långt ner på listan. Det 
oroar då vi alla vet att dålig tandstatus påverkar vuxenlivet negativt, både livskvalitet och ekonomi. 
Den 1/1 2020 blir barnkonventionen lag och då ställs barn och ungas livsvillkor än mer i focus. 
Vi politiker i Vimmerby ska i vårt arbete ha ett barnperspektiv och ett folkhälsoperspektiv. 
 
Min fråga blir då: 
Vad tänker du/ni göra för att förbättra olikheter ang. munhälsan mellan våra barn i kommunen, men 
också mellan de barn som bor i vår kommun och andra kommuner? 
 
Helen Nilsson/socialdemokrat 
 
 
 


