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Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Dag: Den 25 januari 2021 
Tid:  Kl 18:00  
Plats: Plenisalen, Stadshuset. Ledamöterna deltar på distans.  

Sammanträdet kan följas via länk på kommunens hemsida. 
 
 Ärendelista  
 Inledning  
1 Val av protokolljusterare 

 
 

 Informationsärenden  
2 Motion om utökad tid för pulshöjande aktiviteter i grundskolan 

 
 

3 Ledamöternas frågestund 
 

 

 Beslutsärenden  
4 Kommunstyrelsens styrkort och verksamhetsmål 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige fastställer styrkort och mål 
för år 2021 inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 
 

 

5 Budget för år 2021 med plan 2022-2023 
Förslag till beslut:  
.1. Kommunfullmäktige antar förslag till budget för år 2021 enligt 
föreliggande förslag. 
 
.2. Kommunfullmäktige antar förslag till fördelning av nämndernas 
driftsramar år 2021, vilket innebär att nettokostnaderna budgeteras 
till -1031,3 mnkr. 
Fördelning enligt nedan: 

 

 Kommunstyrelsen  
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden  
Miljö- och byggnadsnämnden  
Överförmyndare i samverkan  
Revisionen  
Valnämnden  
Centralt löneanslag  
Pensioner  
Kalkylerade kapitalkostnader  

205,9 
365,6 
399,9 

8,6 
2,1 
0,9 
0,1 

28,4 
24,1 
41,9 
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Avskrivningar  
Oförutsedda medel  
.3. Kommunfullmäktige antar förslag på 
total finansiering till 1042,0 mnkr. 
Fördelning enligt nedan: 
Skatter och statsbidrag  
Extra statsbidrag  
Finansnetto  

34,0 
3,7 

 
 
 

1013,6 
18,4 
10,0 

 
 4. Kommunfullmäktige antar förslag på investeringsram år 2021 till 

80 mnkr, varav 50 mnkr ska självfinansieras och 30 mnkr 
finansieras med lån (Nybble). 
 
 5. Kommunfullmäktige antar förslag på årets resultat till 10,7 mnkr. 
 
 6. Kommunfullmäktige antar förslag till tre finansiella mål för 
bedömning av god ekonomisk hushållning: 
- Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 1 % av skatter 
och generella statsbidrag. 
- Vimmerby kommuns låneskuld ska långsiktigt bli lägre. 
- Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar 
ska över en mandatperiod uppgå till 100 % med undantag av särskilt 
utpekade investeringsprojekt. 
 

 

6 Utökning av borgensförbindelse för Kommunalförbundet 
ITSAM 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige ingår, såsom för egen skuld, 
borgen om 21 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader 
för Kommunförbundet ITSAM:s låneförpliktelser avseende datorer 
och mobiltelefoner. 
Utöver ovanstående kvarstår tidigare fattat solidariskt borgensbeslut 
om 30 mnkr, KF 2012-09-24, §158. 
 

 

7 Avsiktsförklaring om räddningstjänsterna i Räddningsregion 
Sydöstra Sverige (RSÖS) 
Förslag till beslut: Vimmerby kommun tecknar avsiktsförklaringen 
för räddningstjänsterna inom Räddningsregion Sydöstra Sverige 
(RSÖS). 
 

 

8 Astrid Lindgrens Värld Fastigheter AB, markområde söder om 
Nybble, Vimmerby 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner köpeavtal 
mellan Vimmerby kommun och Astrid Lindgrens Värld Fastigheter 
AB avseende ett markområde av Vimmerby 3:3.  
Kommunfullmäktige godkänner köpeskillingen på 387 200 kr. 
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9 Kulturgarantin för barn och unga i Vimmerby kommun 
Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom revideringen av 
Kulturgarantin 2018-2019, enligt de angivna rättelserna. 
2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget att nuvarande 
Kulturgaranti från 2018-2019, med dagens revideringar, ska gälla 
till och med 2022. 
3. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget att 
Kulturgarantin i fortsättningen ska uppdateras inför varje ny 
mandatperiod. 
 

 

10 Vaccinering mot Covid-19 - avsteg från gällande taxa 
Förslag till beslut: Sjuksköterskas hembesök som uteslutande 
föranleds av vaccinering mot Covid-19 ska vara avgiftsfritt. 
 

 

11 Nyttjanderättsavtal med CK Wimer, ideell förening 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige ersätter befintligt 
nyttjanderättsavtal med CK Wimer med ett lägenhetsarrende på  
10 år med start 2021-04-24. 
 

 

12 Motion om bättre skyltning av kanotleden i Storebro 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige bifaller förslag 1 om att 
göra skyltningen tydligare på kanotleden med större skyltar och 
pilar. 
Kommunfullmäktige bifaller förslag 2 om att se över grillplatsen 
vid ”skvalet” och byta ut grill och sittplatserna. 
Kommunfullmäktige avslår förslag 3 om att byta ut skylten vid 
dammen på Vimmerbyvägen och endast ha med den service vi har i 
samhället och att det är på svenska, engelska och tyska. 
 

 

13 Motion om minskat matsvinn på skolorna i Vimmerby kommun 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Motivering: Samhällsbyggnadsavdelningens kostenhet arbetar 
fortlöpande med att minska matsvinnet, med positivt resultat. 
 

 

14 Motion om lekredskap för funktionshindrade barn 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Motivering: Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar med att ta fram 
en lek- och badplatsstrategi. 
 

 

15 Motion om säkrare skolskjutsar 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
Yrkanden: Lars Johansson (V) yrkade på kommunstyrelsen på bifall 
till motionen.  
Ola Gustafsson (KD) yrkade på att anse motionen besvarad. 

 

3



 
Reservationer: Vänsterpartiet reserverade sig mot 
kommunstyrelsens beslut. 
 

16 Motion angående information om skyddsrum 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

 

17 Motion om skyltning av rökförbud 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

 

18 Motion om hastighetssänkning i Storebro 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår förslaget att sänka 
hastigheten på Skvalmovägen och Stångågatan samt överväga om 
farthinder är ändamålsenligt på dessa gator. 
Kommunfullmäktige anser förslaget att göra en översyn av vilka 
övriga kommunala gator i Storebro som kan vara i behov av 
hastighetssänkning besvarat. 
 

 

19 Medborgarförslag om parkering vid Wimer Bike Park 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 
 

 

20 Medborgarförslag om soptunna vid Wimer Bike park 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 
 

 

21 Medborgarförslag om belysning vid Wimer Bike Park 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 

 

22 Medborgarförslag om att åtgärda vägnätet samt tillhandahålla 
en underhållsplan 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget 
besvarat. 
 

 

23 Medborgarförslag om att göra delar av Egnahemsgatan 
enkelriktad 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

 

 
 
 
 
Vimmerby 2021-01-14 
 
 
Leif Larsson   Jenny Andersson 
Ordförande   Sekreterare 
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Handlingarna finns på kommunens hemsida: 
http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/politikochdemokrati/motenkallelserochpro
tokoll/kommunfullmaktigeskallelseochprotokoll  
 

Information till dig som förtroendevald finns på hemsidan:  
http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald  
 

Anmälan av förhinder, för inkallande av ersättare 
Sänd e-post till kommunens huvudbrevlåda: kommun@vimmerby.se  
Kontakta din gruppledare. 
 

Vid frågor kontakta 
Liselott Frejd  
Administratör 
0492/ 76 90 18 
liselott.frejd@vimmerby.se  

Jenny Andersson 
Kommunsekreterare  
0492/ 76 90 06 
jenny.andersson@vimmerby.se  

 

Nästa sammanträde infaller den 1 mars 2021 kl 18.00 i Plenisalen, Stadshuset. 
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Motion om utökad tid för pulshöjande aktiviteter i grundskolan 

Beslut 
Motionen får ställas. 
 
Motionen överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beredning. 
 

Ärendet 
Anneli Jakobsson (SD) och Kjell Jakobsson (SD) hänvisar i sin motion till en undersökning 
som visar en tendens att barn i grundskolan rör sig mindre, och att de sitter för mycket under 
sin vakna tid.  
 
Anneli Jakobsson (SD) och Kjell Jakobsson (SD) skriver att de pulshöjande aktiviteterna med 
fördel kan förläggas till morgonen, inför eller under teoretiska ämnen och de kan utövas i 
klassrummet. De menar att aktiviteterna då blir lätta att genomföra och organisera, samtidigt 
som man får ett högt deltagande. De skriver även att pulshöjande aktiviteter ökar 
koncentrationen och arbetsminnet och därmed förbättrar skolresultatet. 
 
För att värna om folkhälsan vill motionärerna vända på trenden med för mycket stillasittande 
för barnen. De anser att skolan här har en viktig uppgift att fylla. 
 
Anneli Jakobsson (SD) och Kjell Jakobsson (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta att 
samtliga elever i kommunens grundskolor får utökad tid för pulshöjande aktiviteter utöver de 
ordinarie idrottslektionerna. 
 

Beslutsunderlag 
Motion om utökad tid för pulshöjande aktiviteter i grundskolan, 2021-01-01. 
 
 
Vimmerby 2021-01-12 
 
 
Leif Larsson  
Kommunfullmäktiges ordförande
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Vimmerby 2021-01-01 
 
Motion om utökad tid för pulshöjande aktiviteter i grundskolan 
 
I januari månad 2019 släppte folkhälsomyndigheten en rapport som visar att barn i grundskolan rör 
sig allt mindre. Undersökningen som samordnas med världshälsoorganisationen (WHO) visar att 
barnen sitter för mycket under sin vakna tid, endast 9 % av 15-åriga flickor och 23% av 11-åriga 
pojkar rör på sig minst en timma om dagen vilket är en rekommendation från WHO. De pulshöjande 
aktiviteterna kan med fördel läggas på morgonen, inför eller under teoretiska ämnen och de kan 
utövas i klassrummet. På det sättet blir aktiviteterna både lätta att genomföra och organisera 
samtidigt som man får ett högt deltagande. Studier visar att de pulshöjande aktiviteter ökar 
koncentrationen och arbetsminnet och därmed förbättrar skolresultatet för eleverna 
 
Sverigedemokraterna värnar om folkhälsan och vi vill vända på trenden med alltför mycket 
stillasittande för barnen. Eftersom långt ifrån alla barn rör på sig tillräckligt och inte utövar någon 
form av pulshöjande aktivitet på fritiden, anser vi att skolan har en viktig uppgift att fylla. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta 
 
-att samtliga elever i kommunens grundskolor får utökad tid för pulshöjande aktiviteter utöver de 
ordinarie idrottslektionerna. 
 
Sverigedemokraterna Anneli och Kjell Jakobsson 
 
. 
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Vimmerby 20/1-21 
 
Fråga till kommunalrådet Jakob Käll 
 
Gatubelysningen i Vimmerby släcks ju ner vissa tider för att spara pengar och min fråga är hur mycket 
besparing det blir på ett år? 
 
 
Anneli Jakobsson 
Sverigedemokraterna 
. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-12-15 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 457  2020/497 Id  
 

Kommunstyrelsens styrkort och verksamhetsmål 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa styrkort och mål för 2021 inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde. 
 

Sammanfattning 
Enligt tjänsteskrivelsen daterad 2020-08-14, framför ekonomichef Mattias följande: 
 
Med anledning av Covid-19 och följdverkningarna inom de kommunala verksamheterna och 
hela världsekonomin har budgetarbetet fått flyttats framåt i tid och själva upplägget skiljer sig 
därmed från tidigare år. Förutsättningarna har dessutom blivit mer osäkra vad gäller 
befintliga- och nya statsbidrag, sysselsättning och kommunernas skatteunderlag.  
 
Den reviderade planen innebär att KF på sitt möte den 16 november 2020 fastställer ramar, 
finansiella mål och skattesats men inte de så kallade detaljbudgetarna för nämnderna. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens styrkort och förvaltningsmål, id: 220767 
Tjänsteskrivelse: Kommunstyrelseförvaltningen styrkort, mål och taxor och avgifter, 2020-
09-24, id KS 2020.2715 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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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

Styrkort kommunövergripande 
A

n
sv

ar
  

  
  

  
  

M
o

d
  

  
  

  
  

F
an

ta
si Resultat på

minst 1%
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

Perspektiv Nämndens mål Indikator Målnivå

Ekonomi
Kommunstyrelsen har en 
ekonomi i balans

Utfall i förhållande till budget 100%

Invånare och 
brukare

Kommunstyrelsen levererar 
tjänster av hög kvalitet

Andel kommuninvånare som 
känner sig nöjda med helheten

Högre än genomsnittet

Andel chefer som genomgått 
ledarskapsprogrammet

90%

Andel som i medarbetarenkäten 
anger att de är nöjda med 
ledarskapet

95%

Andel som i medarbetarenkät 
känner att de kan påverka

80%

Andel som i medarbetarenkät 
känner sig diskriminerade eller 
kränkta

0%

Minskad sjukfrånvaro Lägre än föregående år

Utveckling
Kommunstyrelsen ska 
arbeta för ökad tillit och 
socialt kapital

Andel kommuninvånare som 
känner tillit och social kapital

Högre än föregående år

Verksamhet 
och 
medarbetare

Kommunstyrelsen har nöjda 
och friska medarbetare 
samt chefer med ett 
utvecklande ledarskap
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-12-15 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 459  2020/167 Id  
 

Budgetberedning 2021 med plan 2022-2024 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta förslag till budget 2021 enligt föreliggande förslag 

2. Anta förslag till fördelningen av nämndernas driftsramar 2021 vilket innebär att 
nettokostnaderna budgeteras till -1031,3 mnkr. 

Fördelning enligt nedan: 

Kommunstyrelsen 205,9 
Barn- och utbildningsnämnden 365,6 
Socialnämnden 399,9 
Miljö- och byggnadsnämnden 8,6 
Överförmyndare i samverkan 2,1 
Revisionen 0,9 
Valnämnden 0,1 
Centralt löneanslag 28,4 
Pensioner 24,1 
Kalkylerade kapitalkostnader 41,9 
Avskrivningar 34,0 
Oförutsedda medel 3,7 

3. Anta förslag på total finansiering till 1042,0 mnkr. 
Fördelning enligt nedan: 

Skatter och statsbidrag 1013,6 
Extra statsbidrag 18,4 
Finansnetto 10,0 
 
4. Anta förslag på investeringsram 2021 till 80 mnkr, varav 50 mnkr ska självfinansieras och 

30 mnkr finansieras med lån (Nybble). 

5. Anta förslag på årets resultat till 10,7 mnkr. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-12-15 

 

 
 

6. Anta förslag till tre finansiella mål för bedömning av god ekonomisk hushållning: 
 Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella 

statsbidrag. 
 Vimmerby kommuns låneskuld ska långsiktigt bli lägre. 
 Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska över en 

mandatperiod uppgå till 100procent med undantag av särskilt utpekade 
investeringsprojekt. 

 
(S) och (V) deltar inte i beslutet. 
 

Sammanfattning 
Vimmerby kommun redovisar för året 2019 ett resultat på 22,3 miljoner kronor.  
 
Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till budget för 2021 och plan 2022-2023. 
Förslaget innebär en oförändrad skattesats. I samband med KF § 132 2020-11-16 fick 
nämnderna i uppdrag att återkomma med nämndplaner som kommunstyrelsen ansvarar för att 
sammanställa till ett samlat dokument. 
 
T f ekonomichefen Håkan Ilestrand understryker att budgeten för 2021 är inom de av 
kommunfullmäktige beslutade ramarna; att det är en rimlig budget, även om socialnämnden 
flaggat för vissa orosmoln; att det på finanssidan är försiktig budget med avseende på ränta.  
 
Håkan Ilestrand, konstaterar att investeringsramen för 2021 också är rimlig, men gör också 
medskicket att budgetprocessen måste ses över liksom framtida investeringar och investe-
ringstakt måste stämmas av mot ekonomi och lånemöjligheter. 
 
Ny t f ekonomichef Erik Carlsson presenterar sig kort för kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
Budget 2021 med plan 2022-2023, id 220771 
Tjänsteskrivelse: Budget 2021, id 220762 
Protokollsutdrag: Kommunfullmäktige, 2020-11-16, § 132 
Protokollsutdrag; Kommunstyrelsen, 2020-10-27, § 400 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige

12



%XGJHW������ 
3ODQ�I|U������-����� 

 

 

9LPPHUE\�.RPPXQ 

13



,QQHKnOOVI|UWHFNQLQJ��������������������6LGDQ 

)DNWD�RP�9LPPHUE\�.RPPXQ ......................................... � 

.RPPXQGLUHNW|UHQ�KDU�RUGHW ............................................ � 

9LPPHUE\�NRPPXQV�RUJDQLVDWLRQ .................................... � 

9LPPHUE\�NRPPXQV�RUJDQLVDWLRQVVFKHPD ....................... � 

6W\UQLQJ�DY�YHUNVDPKHW�RFK�HNRQRPL ............................... � 

6W\UPRGHOO ........................................................................ � 

%XGJHWSURFHVV ................................................................... � 

9nU�RPYlUOG ...................................................................... � 

%HIRONQLQJVXWYHFNOLQJ ...................................................... �� 

(NRQRPLVND�I|UXWVlWWQLQJDU .............................................. �� 

6NDWWHVDWV�RFK�VNDWWHLQWlNWHU ............................................. �� 

9HUNVDPKHWHQV�QHWWRNRVWQDGHU .......................................... �� 

)LQDQVLHOOD�PnO�RFK�Q\FNHOWDO............................................ �� 

5HVXOWDW–�RFK�EDODQVEXGJHW .............................................. �� 

.DVVDIO|GHVDQDO\V ............................................................. �� 

.RPPXQVW\UHOVHQV�QlPQGSODQ ......................................... �� 

6RFLDOQlPQGHQV�QlPQGSODQ.............................................. �� 

%DUQ-�RFK�XWELOGQLQJVQlPQGHQV�QlPQGSODQ ..................... �� 

0LOM|-RFK�%\JJQDGVQlPQGHQV�QlPQGSODQ ....................... �� 

gYHUI|UP\QGDUH�L�VDPYHUNDQ�QlPQGSODQ ......................... �� 

9DOQlPQGHQV�QlPQGSODQ .................................................. �� 

5HYLVLRQHQV�QlPQGSODQ .................................................... �� 

,QYHVWHULQJVSODQ ................................................................ �� 

'HWDOMEXGJHWDU .................................................................. �� 

$QWHFNQLQJDU .................................................................... �� 

14



 

� 

9,00(5%<�.20081�%8'*(7������PHG�SODQ������-�������.6�I|UVODJ 

)DNWD�RP�9LPPHUE\�NRPPXQ 

9LPPHUE\�OLJJHU�L�QRUGYlVWUD�GHOHQ�DY�.DOPDU�OlQ�RFK�
JUlQVDU�WLOO�-|QN|SLQJV�RFK�gVWHUJ|WODQGV�OlQ�� 
9L�KDU�XQJHIlU�OLND�OnQJW�WLOO�6WRFNKROP��*|WHERUJ�RFK�
0DOP|�-�FLUND�����NP� 
6WUD[�XWDQI|U�VWDGHQ�ULQQHU�6WnQJnQ�VRP�lU�HQ�DY�In�VW|UUH�
YDWWHQGUDJ�L�6YHULJH�VRP�ULQQHU�QRUUXW��6WnQJnQ�KDU�XQGHU�
PnQJD�nUKXQGUDGHQ�YDULW�HQ�YLNWLJ�WUDQVSRUWOHG� 

9LPPHUE\�lU�HQ�DY�6YHULJHV�lOGVWD�VWlGHU��)UnQ������
ILQQV�GHW�GRNXPHQW�VRP�RPQlPQHU�VWDGHQV�VLJLOO�PHQ�YL�
YHW�DWW�SODWVHQ�KDU�YDULW�EHERGG�OnQJW�WLGLJDUH��(Q�VWRU�YL�
NLQJDWLGD�JUDYSODWV�L�VWDGHQ�lU�HWW�W\GOLJW�WHFNHQ�Sn�GHW� 

5HGDQ�WLGLJW�YDU�9LPPHUE\�NlQW�I|U�VLWW�KDQWYHUN�RFK�VLQD�
PDUNQDGHU��)UDPJnQJDUQD�YDU�WLOO�VWRU�I|UWUHW�I|U�PnQJD�
RPJLYDQGH�VWlGHU�RFK�GlUI|U�GURJV�9LPPHUE\V�VWDGVUlW�
WLJKHWHU�LQ�DY�*XVWDY�:DVD�nU�������'HW�GU|MGH�QlVWDQ����
nU�LQQDQ�VWDGHQ�nWHUILFN�VLQD�UlWWLJKHWHU�DY�&DUO�,;��'HW�lU�
GlUI|U�VRP�GHW�ILQQV�HWW�&�I|U�&DUROXV�RFK�GHQ�URPHUVND�
VLIIUDQ�,;�L�9LPPHUE\V�VWDGVYDSHQ� 

0DUNQDGHU�YHW�PDQ�KDU�SnJnWW�VHGDQ�����-WDOHW��'n�&DUO�
,;�JDY�WLOOEDND�VWDGVUlWWLJKHWHUQD�nU������VNUHYV�GHW�LQ�L�
SULYLOHJLHEUHYHW�DWW�VWDGHQ�nUOLJHQ�VNXOOH�KnOOD�WUH�PDUN�
QDGHU��'HQ�WUDGLWLRQHQ�IRUWOHYHU�lQQX�LGDJ��0DUNQDGHU�
RFK�R[KDQGHO�lU�WYn�QlULQJVJUHQDU�VRP�VDWW�VLQ�SUlJHO�Sn�

VWDGHQ�RFK�JMRUW�GHQ�NlQG�YLGD�RPNULQJ��1lPQDV�NDQ�DWW�
PHOODQ�nUHQ������RFK������OHYHUHUDGH�9LPPHUE\V�ERU�
JDUH��������R[DU�HQEDUW�WLOO�6WRFNKROP� 

cU������ELOGDGHV�GH�NRPPXQHU�VRP�VHGDQ�EOHY�9LP�
PHUE\�NRPPXQ��'H�lOGVWD�ODQGVNRPPXQHUQD�YDU�UHODWLYW�
VPn�RFK�KDGH�RIWD�VDPPD�JUlQVHU�VRP�VRFNQHQ��8QGHU�
VWRUNRPPXQVUHIRUPHQ�Sn�����-WDOHW�VORJV�IOHUD�DY�GH�VPn�
NRPPXQHUQD�VDPPDQ�WLOO�VW|UUH�HQKHWHU��6WRUNRPPXQHU�
QD�VORJV�nU������VDPPDQ�WLOO�QXYDUDQGH�9LPPHUE\�NRP�
PXQ� 

$VWULG�/LQGJUHQ��6YHULJHV�PHVW�lOVNDGH�EDUQERNVI|UIDW�
WDUH�I|GGHV������Sn�JnUGHQ�1lV�L�9LPPHUE\��'HW�YDU�Sn�
JnUGHQ�1lV�VRP�KRQ�NOlWWUDGH�L�VRFNHUGULFNVWUlGHW�RFK�
OHNWH�L�VQLFNHUERD��'HW�YDU�KlU�KRQ�KRSSDGH�L�K|�RFK�O\VV�
QDGH�WLOO�VDJRU�L�.ULVWLQV�N|N��,GDJ�lU�1lV�HWW�NXOWXUFHQW�
UXP�VRP�ORFNDU�WXVHQWDOV�EHV|NDUH�YDUMH�nU��%HV|NVQl�
ULQJHQ�KDU�YX[LW�VWDUNW�L�9LPPHUE\�NRPPXQ�XQGHU�GH�
VHQDVWH�nUHQ�RFK�HQ�VWDUN�GUDJQLQJVNUDIW��lU�$VWULG�/LQG�
JUHQV�9lUOG�VRP�YDUMH�nU�ORFNDU�QlVWDQ�HQ�KDOY�PLOMRQ�
EHV|NDUH� 

9LG�nUVVNLIWHW�����������ERGGH�GHW��������SHUVRQHU�L�
9LPPHUE\�NRPPXQ��I|UGHODW�Sn�������PlQ�RFK� 
������NYLQQRU� 

)RWR��'DQLHO�1HVWRU 
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.RPPXQGLUHNW|UHQ�KDU�RUGHW 
'HQQD�WH[W�lU�VNULYHQ�L�PLWWHQ�Sn�QRYHPEHU������RFK�YL�
EHILQQHU�RVV�L�HQ�IDV�GlU�VPLWWVSULGQLQJHQ�DY�FRYLG-���
VQDEEW�|NDU��3ODQHUDGH�DNWLYLWHWHU�VWlOOV�LQ�RFK�VNMXWV�Sn�
IUDPWLGHQ��0nQJD�DY�RVV�KDU�QDWXUOLJWYLV�WDQNDU�NULQJ�KXU�
YLUXVHW�NRPPHU�DWW�IRUWVlWWD�SnYHUND�RVV�XQGHU�nU������
VDPW�YLOND�NRQVHNYHQVHU�YL�NRPPHU�DWW�VWn�NYDU�PHG�QlU�
SDQGHPLQ�HEEDU�XW�� 

.RPPXQHQV�QlULQJVOLY�lU�LQRP�YLVVD�RPUnGHQ�H[WUHPW�
GUDEEDGH��IUDPI|UDOOW�EHV|NVQlULQJ�GlU�PDQ�IUnQ�UHJHULQJ�
HQ�XSSPlUNVDPPDW�GHQ�DOOYDUOLJD�VLWXDWLRQ�9LPPHUE\�
EHILQQHU�VLJ�L��$QGUD�GHODU�DY�YnUW�QlULQJVOLYV�KDU�LQWH�KDIW�
VDPPD�SnYHUNDQ�PHQ�GHWWD�NDQ�lQGUDV�EHURHQGH�Sn�SDQGH�
PLQV�XWYHFNOLQJ� 

.RPSHWHQVI|UV|UMQLQJ�RFK�ERVWlGHU�lU�WYn�SULRULWHUDGH�
IUnJRU�RFK�SDUDOOHOOW�EHK|YHU�YL�VDWVD�Sn�YX[HQOlUDQGHW�L�
DOOPlQKHW�I|U�DWW�XQGHUOlWWD�PDWFKQLQJ�PHOODQ�EHKRY�RFK�
WLOOJnQJ�DY�DUEHWVNUDIW� 

9LPPHUE\�NRPPXQ�OLJJHU�Sn�HQ�UHODWLYW�VWDELO�QLYn�QlU�
GHW�JlOOHU�EHIRONQLQJ��8WPDQLQJDUQD�|NDU�GRFN�L�WDNW�PHG�
DWW�JUXSSHQ�lOGUH�RFK�EDUQ�|NDU�PHGDQ�LQYnQDUH�L�DUEHWVI|U�
nOGHU�LQWH�I|OMHU�VDPPD�WDNW��'HW�ILQQV�RFNVn�LQVODJ�DY�
´ORNDO�XUEDQLVHULQJ´� 

8QGHU������WLOOI|UV�NRPPXQHQ�Q\D�ERVWlGHU��)|UVlOMQLQJ�
DY�WRPWHU�lU�L�IXOO�JnQJ�L�1RVVKXOW�RFK�9LPDUKHP�SODQHUDU�
I|U�DWW�NRPPD�LJnQJ�PHG�E\JJQDWLRQ�DY�K\UHVOlJHQKHWHU��
'HW�ILQQV�lYHQ�DQGUD�SODQHU�I|U�ERVWlGHU�L�9LPPHUE\�VWDG�
I|U�DWW�|ND�WLOOJnQJHQ�WLOO�VnYlO�ERVWDGVUlWWHU�VRP�K\UHVUlW�
WHU�YLD�SULYDWD�LQYHVWHUDUH��/lJHW�KDU�GRFN�EOLYLW�PHU�RNODUW�
Sn�JUXQG�DY�SDQGHPLQ�� 

'HW�SODQHUDV�I|U�HQ�KHOW�Q\�|YHUVLNWVSODQ�RFK�GHW�ILQQV�WYn�
VW\FNHQ�IUDPDUEHWDGH  �SODQSURJUDP�VRP�|NDU�I|UXWVlWW�
QLQJDUQD�I|U�DWW�IDWWD�EHVOXW�XWLIUnQ�HWW�XQGHUODJ�VRP�EHO\�
VHU�IOHUD�SHUVSHNWLY��8QGHU������KDU�IOHUD�RSWLRQVDYWDO�
WHFNQDWV�RFK�HWW�N|SHDYWDO�Sn�.U|QVPRQ��bYHQ�KlU�VSHODU�
GRFN�SDQGHPLQV�I|OMGHIIHNWHU�LQ�QlU�SODQHUDGH�E\JJQDWLRQ�
HU�NDQ�NRPPD�LJnQJ�� 

2UJDQLVDWLRQHQ�KDU�WDSSDW�NUDIW�RFK�ULNWQLQJ�WLOO�I|OMG�DY�GH�
NULVHU�VRP�KDQWHUDWV�RFK�KDQWHUDV�L�QlUWLG��$UEHWHW�PHG�
YLVLRQ��PnO�NRSSODW�WLOO�EXGJHW�GUDJLW�XW�Sn�WLGHQ��'HW�SROL�
WLVND�YLVLRQVDUEHWHW�KDU�nWHUXSSWDJLWV�RFK�I|UYlQWDV�VOXWI|�
UDV�XQGHU�������(WW�KDQGOLQJVSURJUDP�RFK�HQ�KDQGOLQJV�
SODQ�KDU�WDJLWV�IUDP�RFK�WLOOVDPPDQV�VND�QX�GHQ�SROLVND�
OHGQLQJHQ�PHG�WMlQVWHPDQQDOHGQLQJHQ�DUEHWD�IUDPnW�QlU�
GHW�JlOOHU�VnYlO�VWUXNWXU�VRP�NXOWXU�L�V\IWH�DWW�I|UElWWUD�UH�
VXOWDWHQ�Sn�EUHG�IURQW��,QRP�UDPHQ�I|U�GHW�DUEHWHW�NRPPHU�

YL�DWW�IRUWVlWWD�XWYHFNOLQJVDUEHWHW�NULQJ�DWW�VWlUND�GHQ�OR�
NDOD�DWWUDNWLRQVNUDIWHQ��,QWHUQW�L�RUJDQLVDWLRQHQ�NRPPHU�
GHW�IRUWVDWW�J|UDV�VDWVQLQJDU�Sn�YnUD�PHGDUEHWDUH�RFK�OH�
GDUH�� 

,�HWW�EUHGDUH�SHUVSHNWLY�XSSPlUNVDPPDV�RFNVn�GHQ�SV\�
NLVND�RKlOVDQ��'HQ�lU�HQ�DY�YnU�WLGV�VW|UVWD�XWPDQLQJDU�
RFK�VWXGLHU�VRP�JMRUWV�XQGHU�SDQGHPLQV�I|UVWD�VH[�PnQD�
GHU�YLVDU�DWW�SV\NLVND�EHVYlU�KDU�|NDW�Sn�JUXQG�DY�FRYLG-
��� 

,QRP�NRPPXQNRQFHUQHQ�SODQHUDV�GHW�I|U�RPIDWWDQGH�LQ�
YHVWHULQJDU�GH�NRPPDQGH�nUHQ��7LOO�H[HPSHO�NDQ�QlPQDV�
HQ�Q\�I|UVNROD��'HVVXWRP�SODQ�I|U�Q\D�SODWVHU�LQRP�VlU�
VNLOW�ERHQGH�VDPW�PnQJD�IUnJHVWlOOQLQJDU�VRP�VND�KDQWHUDV�
NULQJ�JUXQGVNROHVWUXNWXUHQ�L�9LPPHUE\�VWDG� 

0nQJD�PHGDUEHWDUH�L�VWDGVKXVHW�XSSOHYHU�SUREOHP�PHG�
GHQ�I\VLVND�DUEHWVPLOM|Q��(Q�VWRU�XQGHUV|NQLQJ�SnJnU� RFK�
GLVNXVVLRQ�RP�OlPSOLJD�nWJlUGHU�EHK|YHU�WLOO�� 

3n�LQYHVWHULQJVVLGDQ�EHK|YV�IRUWVDWWD�GLVNXVVLRQHU�NULQJ�
SULRULWHULQJDU�RP�YDU�VDWVQLQJDU�VND�VNH�XWLIUnQ�YnUW�EHKRY�
RFK�YnU�HNRQRPLVND�EHWDOQLQJVI|UPnJD�LQRP�NRPPXQ�
NRQFHUQHQ�� 

1lPQGHUQD�WLOOI|UV�PHGHO�LQI|U�������'lU�GHW�ILQDQVLHOOD�
PnOHW�NULQJ�UHVXOWDWQLYn�VDPWLGLJW�VlQNV��'HW�LQQHElU�DWW�
WU\FNHW�|NDU�WLOO�PD[LPDO�QLYn�Sn�DWW�KDQWHUD�YHUNVDPKHWHQ�
LQRP�UDP�� 

9L�lU�RFNVn�IRUWVDWW�SnYHUNDGH�DY�GHW�VRP�QDWLRQHOOD�OlJHW��
WLOO�H[HPSHO�HYHQWXHOOD�I|UlQGULQJDU�LQRP�NRVWQDGVXWMlP�
QLQJ�RFK�VWDWHQV�VW\UQLQJ�JHQRP�JHQHUHOOD�RFK�ULNWDGH�
VWDWVELGUDJ�� 

,QRP�NRQFHUQOHGQLQJHQ�ILQQV�HQ�RUR�I|U�GH�HNRQRPLVND�
XWPDQLQJDU�VRP�YL�VWnU�LQI|U��PHQ�RURQ�lU�LQWH�PLQGUH�I|U�
DWW�VlNUD�NRPSHWHQVI|UV|UMQLQJHQ�I|U�DWW�VlNUD�OHYHUDQV�DY�
YlOIlUGVWMlQVWHU��)UnJDQ�lU�NRPSOH[�RFK�LQU\PPHU�PnQJD�
GHODU�VRP�WLOO�H[HPSHO�DWW�IRUWVlWWD�XWYHFNOD�OHGDUVNDSHW��
PLQVND�VMXNIUnQYDURQ��O\FNDV�PHG�DWW�HUEMXGD�KHOWLGVDU�
EHWH��YDUD�IRUWVDWW�DWWUDNWLYD�I|U�GH�PHGDUEHWDUH�VRP�UHGDQ�
ILQQV�LQRP�NRPPXQNRQFHUQHQ�VDPW�KXU�YlO�YL�O\FNDV�PHG�
DWW�DWWUDKHUD�Q\D�PHGDUEHWDUH�DWW�YLOMD�DUEHWD�KRV�RVV��(Q�
VWUDWHJLVN�IUnJD�KDQGODU�RP�KXU�YL�IRUWVDWW�O\FNDV�PHG�
´&DPSXV�L�6PnODQG´�VRP�lU�HWW�VDPYHUNDQVSURMHNW�PHOODQ�
9LPPHUE\-��+XOWVIUHGV-�RFK�9lVWHUYLNV�NRPPXQHU�� 
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(Q�DY�GH�DOOUD�YLNWLJDVWH�IUnJRUQD�I|U�RVV�DWW�VWlQGLJW�KnOOD�
NROO�Sn�RFK�VWlQGLJW�YLGDUHXWYHFNOD�lU�QDWXUOLJWYLV�KXU�
PHGERUJDUQD�XSSOHYHU�RFK�XSSIDWWDU�YnUD�WMlQVWHU��/LNDVn�
DWW�YL�I|OMHU�UHVXOWDWQLYnHU�LQRP�VNROD�RFK�RPVRUJ��QlULQJV�
OLY��PLOM|�RFK�E\JJ�PHG�PHUD�RFK�XWLIUnQ�GH�UHVXOWDWHQ�
DUEHWD�PHG�VWlQGLJD�I|UElWWULQJDU��GHW�YLOO�VlJD�XSSVLNW�
|YHU�HNRQRPLVND�UHVXOWDW�RFK�YRO\PI|UlQGULQJDU�NRSSODW�
WLOO�NYDOLWHW� 

1DWLRQHOOW�KlQGHU�P\FNHW�LQRP�RPUnGHQ�VRP�FLYLOW�I|UVYDU�
P�P��(Q�VlNHUKHWV-�RFK�WU\JJKHWVRUJDQLVDWLRQ�NRPPHU�DWW�
DUEHWDV�IUDP�XQGHU������GlU�UlGGQLQJVWMlQVWHQV�YHUNVDP�
KHW�XWJ|U�EDV��6DPYHUNDQ�VNHU�PHG�IUDPI|UDOOW��9lVWHUYLNV�
NRPPXQ�RFK�+XOWVIUHG�NRPPXQ� 

.RPPXQHQV�KnOOEDUKHWVIUnJRU��LQNOXVLYH�NOLPDWIUnJDQ��
NRPPHU�DWW�ILQQDV�PHU�L�IRNXV�lQ�WLGLJDUH��)RUWVDWW�HQJDJH�
PDQJ�SODQHUDV�NULQJ�$JHQGD�������bYHQ�LQRP�GHW�KlU�
RPUnGHW�NUlYV�PHGYHWQD�SULRULWHULQJDU��NRQNUHW�DUEHWH�RFK�
XSSI|OMQLQJ�I|U�DWW�VWlUND�YnU�SRVLWLRQ�IUDPnW� 

.RPPXQIXOOPlNWLJH�KDU�VWlOOW�VLJ�SRVLWLY�WLOO�HQ�VDWVQLQJ�
Sn�ILEHU�I|U�´6HYHGHSURMHNWHW´�VRP�OLJJHU�L�NRPPXQHQV�
QRUGYlVWUD�GHO��3URMHNWHW�NRPPHU�DWW�JHQRPI|UDV�I|UXWVDWW�
DWW�DQVOXWQLQJVJUDG�PRWVYDUDU�VWlOOGD�NUDY� 

3ODWV�I|U�YDU�NRPPXQHQV�nWHUYLQQLQJVFHQWUDO�VND�ILQQDV�
IUDP|YHU�VND�IDVWVWlOODV�� 

6DPYHUNDQ�PHG�DQGUD�NRPPXQHU�I|UYlQWDV�|ND�LQWH�PLQVW�
PHG�WDQNH�Sn�WLGLJDUH�QlPQGD�XWPDQLQJDU��5HJLRQDO�VDP�
YHUNDQ�IRUWVlWWHU�LQRP�YnUW�OlQVJHPHQVDPPD�NRPPXQI|U�
EXQG�RFK�5HJLRQ�.DOPDU�� 

9LPPHUE\�NRPPXQ�ILQQV�PHG�L�NRPPXQDOI|UEXQGHW�,7�
6$0�VRP�OHYHUHUDU�VXSSRUW�RFK�GULIW�DY�,7�WLOO�VH[�NRP�
PXQHU��(WW�XWYHFNOLQJVDUEHWH�SnJnU�NULQJ�I|UW\GOLJDQGH�DY�
UROOHU��DQVYDU��DPELWLRQVQLYnHU�VDPW�NULQJ�I|UGHOQLQJVSULQ�
FLS�PHOODQ�PHGOHPVNRPPXQHUV�DQVODJVILQDQVLHULQJ��/lJHW�
lU�LQI|U�nU������RNODUW��'LUHNWLRQHQ�KDU�IDWWDW�EHVOXW�RP�HQ�
XWUHGQLQJ�RP�KXU�HQ�PHGOHPVNRPPXQ�VND�NXQQD�OlPQD�
,76$0�VDPWLGLJW�VRP�I|UEXQGVGLUHNW|UHQ�YDOW�DWW�DYVOXWD�
VLQ�WMlQVW�  

2P�QnJRW�PHU�YLNWLJW�IRNXVRPUnGH�VND�QlPQDV�Vn�EOLU�GHW�
VOXWOLJHQ�LQIUDVWUXNWXUIUnJDQ��$OOD�IDNWD�NULQJ�SODWVHU�VRP�
InU�ROLND�W\SHU�DY�NYLWWR�Sn�DWW�GH�XWYHFNODV�YLVDU�Sn�YLNWHQ�
DY�HQ�YlO�IXQJHUDQGH�LQIUDVWUXNWXU��$UEHWHW�KDU�SUlJODWV�DY�
PRWYLQG�PHQ�YL�IRUWVlWWHU�XWKnOOLJW�DWW�SnWDOD�GH�VWRUD�EH�
KRY�DY�VDWVQLQJDU�VRP�I|UHOLJ�
JHU�� 6DPKlOOVE\JJQDGVDYGHOQLQJHQ�KDU�InWW�L�XSSGUDJ�DY�
SROLWLNHQ�DWW�WD�IUDP�SULRULWHUDGH�SXQNWHU�I|U�9LPPHUE\�
NRPPXQ�DWW�IRNXVHUD�Sn��EnGH�YDG�JlOOHU�QDWLRQHOO�RFK�
UHJLRQDO�QLYn� 

 

&DUROLQD�/HLMRQUDP 
.RPPXQGLUHNW|U 
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9LPPHUE\�NRPPXQV�RUJDQLVDWLRQ� 

9LPPHUE\�NRPPXQ�lU�HQ�DY�6YHULJHV�����NRPPXQHU�RFK�
lU�HQ�SROLWLVN�VW\UG�RUJDQLVDWLRQ��'H�I|UWURHQGHYDOGD�KDU�
KXYXGDQVYDUHW�I|U�GHQ�NRPPXQDOD�YHUNVDPKHWHQ� 
8QGHU�PDQGDWSHULRGHQ�����-�����ILQQV�GHW�HQ�SODQ�DWW�
NRPPXQHQ�VND�VW\UDV��DY�HQ�SROLWLVN NRDOLWLRQ�EHVWnHQGH�
DY�&HQWHUSDUWLHW��&��0RGHUDWHUQD��0��RFK�.ULVWGHPRNUD�
WHUQD��.'���6W|UVWD�RSSRVLWLRQVSDUWL�lU�6RFLDOGHPRNUDWHU�
QD��6��VRP�LQQHKDU�RSSRVLWLRQVUnGVUROOHQ�� 

.RPPXQIXOOPlNWLJH�lU�GHW�K|JVWD�EHVOXWDQGH�RUJDQHW�L�
NRPPXQHQ�RFK�GHW�lU�NRPPXQHQV�LQYnQDUH�VRP�XWVHU�
YLOND�I|UWURHQGHYDOGD�VRP�VND�VLWWD�L�NRPPXQIXOOPlNWLJH��
'HW�J|UV�L�GHW�DOOPlQQD�YDOHW�YDU�IMlUGH�nU��.RPPXQIXOO�
PlNWLJH�XWVHU�VHGDQ�VW\UHOVHU�RFK�QlPQGHU��'H�VND�VHGDQ�
OHGD�RFK�VDPRUGQD�NRPPXQHQV�YHUNVDPKHWHU�RFK�EHUHGHU�

lYHQ�lUHQGHQ�WLOO�NRPPXQIXOOPlNWLJH� 

,�I|UYDOWQLQJDUQD�XWI|UV�GHW�DUEHWH�VRP�GHQ�SROLWLVND�RUJD�
QLVDWLRQHQ�EHVOXWDW�RP��)|UYDOWQLQJDUQD�EHVWnU�DY�PHGDU�
EHWDUH��(Q�I|UYDOWQLQJ�O\GHU�RIWDVW�XQGHU�HQ�QlPQG�PHQ�
NDQ�RFNVn�O\GD�XQGHU�NRPPXQVW\UHOVHQ�� 

,QRP�NRPPXQHQV�RUJDQLVDWLRQ�ILQQV�lYHQ�HWW�DQWDO�NRP�
PXQDOD�ERODJ�VRP�DQVYDUDU�I|U�VLQD�VSHFLILND�RPUnGHQ� 

,�GDJ�lU�YL�XQJHIlU�������SHUVRQHU�VRP�Sn�HWW�HOOHU�DQQDW�
VlWW�DUEHWDU�LQRP�GHQ�NRPPXQDOD�RUJDQLVDWLRQHQ HOOHU�
LQRP NRPPXQHQV�ERODJ� 

.RPPXQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJ 
 
.RPPXQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQ�lU�NRPPXQHQV�FHQ�
WUDOD�I|UYDOWQLQJVNRQWRU�� 
9L�KDU�GHW�\WWHUVWD�DQVYDUHW�I|U�DWW�WD�IUDP�XQGHUODJ�
I|U�SROLWLVND�RFK�HNRQRPLVND�EHVOXW� 
 
$YGHOQLQJDUQD�LQRP�NRPPXQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQ�
lU� 
-�DGPLQLVWUDWLYD�DYGHOQLQJHQ 
-�HNRQRPLDYGHOQLQJHQ 
-�+5-DYGHOQLQJHQ 
-�VDPKlOOVE\JJQDGVDYGHOQLQJHQ 
-�XWYHFNOLQJVDYGHOQLQJHQ 

%DUQ-�RFK�XWELOGQLQJVQlPQG 
 
%DUQ�RFK�XWELOGQLQJVQlPQGHQ�KDU�DQVYDU�I|U�DOOD�
XWELOGQLQJVIUnJRU��,QRP�QlPQGHQV�DQVYDUVRPUnGH�
EHGULYV�lYHQ�VYHQVND�I|U�LQYDQGUDUH�RFK�VDPKlOOVR�
ULHQWHULQJ� 
 
9HUNVDPKHWHQ�EHVWnU�DY�� 
-�I|UVNRORU 
-�JUXQGVNRORU 
-�IULWLGVKHP 
-�JUXQGVlUVNROD 
-�J\PQDVLHVNROD�� 
-�YX[HQXWELOGQLQJ 

6RFLDOQlPQG 
 
6RFLDOQlPQGHQ�DQVYDUDU�I|U�NRPPXQHQV�VDPODGH�
VRFLDOWMlQVW� 
 
$QVYDUDU�EODQG�DQQDW�I|U� � 
-�KHPWMlQVW��WU\JJKHWVODUP�RFK�PDWGLVWULEXWLRQ 
-�KHPVMXNYnUG�RFK�UHKDELOLWHULQJ 
-�HNRQRPLVNW�ELVWnQG�RFK�UnGJLYQLQJ 
-�DQK|ULJVW|G 
-�YnUG�DY�EDUQ�RFK�XQJGRP 
-�VW|G�RFK�YnUG�YLG�PLVVEUXN 
-�IDPLOMHUlWWVOLJD�IUnJRU�RFK�IDPLOMHUnGJLYQLQJ 
-�VW|G�WLOO�SHUVRQHU�PHG�IXQNWLRQVQHGVlWWQLQJ 
-�lUHQGHQ RP�DONRKROVHUYHULQJ VDPW�I|UVlOMQLQJV- 
��WLOOV\Q 
-�NRPPXQHQV�PRWWDJDQGH�DY�IO\NWLQJDU�RFK 
��LQWHJUDWLRQVDUEHWH 

0LOM|-�RFK�E\JJQDGVQlPQG 
 
+XOWVIUHG-9LPPHUE\�PLOM|-�RFK�E\JJQDGVQlPQG��HQ�
JHPHQVDP�QlPQG�PHOODQ�WYn�NRPPXQHU� 
 
$UEHWDU�PHG�� 
-�PLOM|-�RFK�KlOVRVN\GG� 
-�OLYVPHGHO 
-�E\JJORY� 
-�SODQHU� 
-�NDUWRU�RFK�PlWQLQJDU 
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9LPPHUE\�NRPPXQV�RUJDQLVDWLRQVVFKHPD 
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6W\UQLQJ�DY�YHUNVDPKHW�RFK�HNRQRPL 

$QVYDU� 
9L�KDU�K|J�GHODNWLJKHW��WROH�
UDQV�RFK�KlQV\QVWDJDQGH�� 
9L�KDU�UHVSHNW�I|U�XSSVWlOOGD�
PnO��JLYQD�UDPDU�RFK�IDWWDGH�
EHVOXW�XWLIUnQ�HWW�KHOKHWVSHU�
VSHNWLY�� 
9L�WDU�DQVYDU�I|U�GHQ�JHPHQ�
VDPPD�DUEHWVPLOM|Q�� 

0RG� 
9L�lU�|SSQD�LQI|U�Q\D�WDQNDU�
RFK�KDU�HQ�YLGV\QWKHW�LQI|U�GHW�
REHNDQWD�� 
9L�YnJDU�WD�VWlOOQLQJ�NRPPD�
WLOO�EHVOXW�RFK�DWW�KDQGOD�HIWHU�
OlJH�� 
9L�NRPPXQLFHUDU�UDNW�RFK�
lUOLJW�PHG�UHVSHNW�I|U�YDUDQG�
UDV�XSSJLIWHU�� 
9L�ELGUDU�WLOO�|SSHW�NOLPDW�RFK�
PRWDUEHWDU�DOOD�IRUPHU�DY�WUD�
NDVVHULHU�� 

)DQWDVL� 
9L�KDU�NUHDWLYLWHW��KRSS�RFK�
IUDPWLGVWUR�� 
9L�KDU�I|UPnJD�DWW�VH�P|MOLJ�
KHWHU�� 
9L�KDU�I|UPnJD�WLOO�DQSDVVQLQJ�
RFK�I|UlQGULQJ�HIWHU�UnGDQGH�
RPVWlQGLJKHWHU�� 

0HG�VW\UQLQJ�DYVHV�VDPWOLJD�nWJlUGHU�VRP�YLGWDV�I|U�DWW�
SnYHUND�DJHUDQGHW�L�HQ�|QVNYlUG�ULNWQLQJ��6W\UQLQJHQ�XWJnU�
IUnQ�9LPPHUE\�NRPPXQV�YLVLRQ�VDPW�YLG�YDUMH�WLGSXQNW�
JlOODQGH�ODJVWLIWQLQJ��I|UHVNULIWHU�RFK�QDWLRQHOOD�PnO�I|U�
GHQ�NRPPXQDOD�YHUNVDPKHWHQ�� 

6\IWHW�PHG�NRPPXQHQV�VW\UQLQJ��OHGQLQJ�RFK�XSSI|OMQLQJ�
lU�DWW�XSSQn�HQ�JRG�HNRQRPLVN�KXVKnOOQLQJ�HQOLJW�NRPPX�
QDOODJHQV�NUDY��0HG�VW|G�DY�GH�NRPPXQ|YHUJULSDQGH�Pn�
OHQ��RFK�GH�HNRQRPLVND�UDPDUQD�VRP�IDVWVWlOOV�L�EXGJHWHQ��
VW\UV�9LPPHUE\�NRPPXQ�� 

9lUGHJUXQG� 

9lUGHJUXQGHQ�EHVNULYHU�YLONHW�I|UKnOOQLQJVVlWW�VRP�DOOD�
PHGDUEHWDUH�VND�ElUD�PHG�VLJ�RFK�HIWHUOHYD�QlU�YL�I|UHWUl�
GHU�9LPPHUE\�NRPPXQ�RFK�YnUD�YHUNVDPKHWHU��6\IWHW�
PHG�YlUGHJUXQGHQ�lU�DWW�DUEHWD�I|U�HQJDJHUDGH�PHGDUEH�
WDUH�VRP�WULYV�RFK�NlQQHU�VWROWKHW�|YHU�HWW�YlO�XWI|UW�DUEHWH��
VDPW�I|UWURHQGHYDOGD�PHG�HQJDJHPDQJ�VRP�NlQQHU�VWDUN�
GHODNWLJKHW�RFK�VWROWKHW�|YHU�VLWW�DUEHWH�L�GHQ�GHPRNUDWLVND�
SURFHVVHQ�� 

0nOHW�PHG�YlUGHJUXQGHQ�lU�DWW�� 

§ DOOD�PHGDUEHWDUH�RFK�I|UWURHQGHYDOGD�J|U�HWW�EUD�DUEHWH�
GlU�GH�DNWLYW�ELGUDU�WLOO�VLQ�HJHQ��YHUNVDPKHWHQV�RFK�NRP�
PXQHQV�XWYHFNOLQJ�� 

§ DWW�PHGDUEHWDUVNDSHW�RFK�SROLWLNHUUROOHQ�SUlJODV�DY�
O\K|UGKHW��|SSHQKHW��VMlOYLQVLNW�RFK�VMlOYWLOOLW��HQ�SRVLWLY�
PlQQLVNRV\Q�RFK�WLOOWUR�WLOO�PlQQLVNRUV�YLOMD�DWW�GHOWD�RFK�
WD�DQVYDU�� 

'H�JUXQGYlUGHULQJDU�VRP�9LPPHUE\�NRPPXQ�VWnU�I|U�KDU�
VLQ�JUXQG�L�GHW�GHPRNUDWLVND�V\VWHPHW�RFK�IRUPXOHUDV�L�VLWW�
JHQRPI|UDQGH�L�RUGHQ�DQVYDU��PRG�RFK�IDQWDVL�� 
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*RG�HNRQRPLVN�KXVKnOOQLQJ� %XGJHW�RFK�SODQHU� 

(Q�JRG�HNRQRPLVN�KXVKnOOQLQJ�LQQHElU�LQWH�HQEDUW�DWW�Ul�
NHQVNDSHUQD�JnU�LKRS��XWDQ�LQQHIDWWDU�lYHQ�HWW�NUDY�Sn�DWW�
UHVXUVHUQD�DQYlQGV�WLOO�UlWW�VDNHU�RFK�DWW�GH�XWQ\WWMDV�Sn�HWW�
HIIHNWLYW�VlWW��)|U�DWW�XSSQn�GHWWD�NUlYV�HQ�lQGDPnOVHQOLJ�
VW\UQLQJ�RFK�HQ�JRG�LQWHUQ�NRQWUROO�I|U�DWW�VlNHUVWlOOD�VW\U�
V\VWHPHW�� 

*RG�HNRQRPLVN�KXVKnOOQLQJ�LQQHElU�lYHQ�DWW�KD�EHUHGVNDS�
I|U�IUDPWLGD�XWPDQLQJDU�JHQRP�DWW�L�JRG�WLG�YLGWD�Q|GYlQ�
GLJD�nWJlUGHU�RFK�LQVDWVHU�L�VWlOOHW�I|U�LQVDWVHU�L�HIWHUKDQG��
)|U�DWW�XSSQn�JRG�HNRQRPLVN�KXVKnOOQLQJ�KDU�9LPPHUE\�
NRPPXQ�EHVOXWDW�RP�WUH�ILQDQVLHOOD�PnO�VRP�VND�XSSI\O�
ODV��� 

'HVVD�WUH�lU�� 

§ 9LPPHUE\�NRPPXQV�UHVXOWDW�VND�XSSJn�WLOO�PLQVW�HQ�
SURFHQW�DY�VNDWWHU�RFK�JHQHUHOOD�VWDWVELGUDJ��� 

§ 9LPPHUE\�NRPPXQV�OnQHVNXOG�VND�OnQJVLNWLJW�EOL�
OlJUH��� 

§ 6MlOYILQDQVLHULQJVJUDGHQ�DY�9LPPHUE\�NRPPXQV�LQ�
YHVWHULQJDU�VND�|YHU�HQ�PDQGDWSHULRG�XSSJn�WLOO�����
SURFHQW� 

6W\UQLQJ�DY�NRPPXQHQ�lU�HQ�IUnJD�RP�KXU�SROLWLVND�LQ�
WHQWLRQHU�RFK�YlUGHULQJDU�I|UPHGODV�JHQRP�RUJDQLVDWLRQ�
HQ�RFK�JHVWDOWDV�L�HWW�XWEXG�DY�YnUG��XWELOGQLQJ�RFK�VHUYLFH�
VRP�HUEMXGV�NRPPXQLQYnQDUQD�� 

6W\UQLQJHQ�NDQDOLVHUDV�JHQRP�QlPQGHUQD��GlU�EXGJHWHQ�
lU�NRPPXQHQV�KXYXGVDNOLJD�YHUNW\J�I|U�SODQHULQJ�RFK�
VW\UQLQJ�DY�YHUNVDPKHWHQ��,�EXGJHWHQ�IDVWVWlOOV�KXU�NRP�
PXQHQV�VDPODGH�UHVXUVHU�VND�SULRULWHUDV�PHOODQ�ROLND�
QlPQGHU�RFK�YHUNVDPKHWHU�� 

1lPQGHUQD�VND�XSSUlWWD�HJQD�QlPQGSODQHU�RFK�GlUL�DQJH�
QlPQGPnO�VRP�VNDOO�YDUD�NRSSODGH�WLOO�IXOOPlNWLJHV�PnO�� 

3n�I|UYDOWQLQJV-�RFK�YHUNVDPKHWVQLYn�XSSUlWWDV�VHGDQ�
YHUNVDPKHWVSODQHU�RFK�HQKHWVSODQHU�VRP�VND�YDUD�NRSS�
ODGH�WLOO�QlPQGPnOHQ�� 

 

8SSI|OMQLQJ� 

6DPWOLJD�QlPQGHU�VND�O|SDQGH�I|OMD�XSS�YHUNVDPKHW��UH�
VXOWDW��HNRQRPL�RFK�PnO��,�VDPEDQG�PHG�NRPPXQHQV�GH�
OnUVUDSSRUW�VND�XSSI|OMQLQJDUQD�VDPPDQVWlOODV�WLOO�HQ�VDP�
ODG�UDSSRUW�RFK�GHOJHV�WLOO�NRPPXQIXOOPlNWLJH��$Y�UDS�
SRUWHQ�VND�IUDPJn�SUHVWDWLRQHU��UHVXOWDW�RFK�HIIHNWHU�DY�
GHQ�EHGULYQD�YHUNVDPKHWHQ�VDPW�SURJQRVHU��DQDO\VHU�RFK�
NRPPHQWDUHU��cWJlUGVSODQHU�VND�UHGRYLVDV�I|U�DWW�UlWWD�WLOO�
HYHQWXHOOD�DYYLNHOVHU��6OXWOLJ�XSSI|OMQLQJ�DY�nUHWV�YHUN�
VDPKHW�XSSUlWWDV�HIWHU�nUHWV�VOXW�L�NRPPXQHQV�nUVUHGRYLV�
QLQJ�� 

8W|YHU�GHOnUVUDSSRUWHQ�RFK�nUVUHGRYLVQLQJHQ�VND�XSSI|OM�
QLQJDU�VDPPDQVWlOODV�WLOO�HQ�VDPODG�UDSSRUW�RFK�GHOJHV�WLOO�
NRPPXQVW\UHOVHQ�HQ�JnQJ�SHU�nU�� 
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6W\UPRGHOO 

%XGJHW��QlPQGSODQHU��YHUNVDPKHWVSODQHU�RFK�HQKHWVSOD�
QHU�VND�XSSUlWWDV�XWLIUnQ�NRPPXQHQV�VW\UPRGHOO��6W\UPR�
GHOOHQ�XWJnU�LIUnQ�NRPPXQHQV�YLVLRQ�VRP�KDU�EUXWLWV�QHG�
WLOO�VWUDWHJLVND�RPUnGHQ�VRP�L�VLQ�WXU�KDU�P\QQDW�XW�WLOO�HWW�
VW\UNRUW��'H�I\UD�SHUVSHNWLYHQ�lU�(NRQRPL��,QYnQDUH�RFK�
EUXNDUH��9HUNVDPKHW�RFK�PHGDUEHWDUH�VDPW�8WYHFNOLQJ��
'H�|YHUJULSDQGH�PnOHQ�I|U�YDUMH�SHUVSHNWLY�lU�HQ�HNRQRPL�
L�EDODQV��WMlQVWHU�DY�K|J�NYDOLWHW��HQ�DWWUDNWLY�DUEHWVJLYDUH�
RFK�HQ�KnOOEDU�XWYHFNOLQJ�RFK�K|J�OLYVNYDOLWHW�� 

0HG�(Q�HNRQRPL�L�EDODQV�PHQDV�EODQG�DQQDW�DWW�YL�VND�
OHYHUHUD�HWW�|YHUVNRWW�I|U�DWW�NODUD�XWI|UGD�RFK�SODQHUDGH�
LQYHVWHULQJDU�� 

7MlQVWHU�DY�K|J�NYDOLWHW�LQQHElU �DWW�YL�OHYHUHUDU �JRG�
NYDOLWHW�Sn�WMlQVWHU�WLOO�NRPPXQHQV�LQYnQDUH��I|UHWDJDUH�
RFK�EHV|NDUH�� 

(Q�DWWUDNWLY�DUEHWVJLYDUH�EHW\GHU �DWW�YL�KDU �HQ�JRG�DW�
WUDNWLRQVNUDIW�VRP�DUEHWVJLYDUH��%HKRY�ILQQV�NRQWLQXHUOLJW�

DY�DWW�UHNU\WHUD�NRPSHWHQWD�RFK�GXNWLJD�OHGDUH�RFK�PHGDU�
EHWDUH�YLONHW�YL�SULRULWHUDU�K|JW�� 

(Q�KnOOEDU�XWYHFNOLQJ�RFK�K|J�OLYVNYDOLWHW�LQQHElU �DWW�
YL�lU�HQ�NRPPXQ�L�IUDPNDQW�QlU�GHW�JlOOHU�XWYHFNOLQJ��
IUDPI|UDOOW�L�WLOOYl[WIUnJRU�� 

'H�I\UD�SHUVSHNWLYHQ�VND�JHQRPV\UD�QlPQGHUQDV�VlWW�DWW�
DUEHWD�PHG�PnO��PlWQLQJ�DY�PnOXSSI\OOHOVH�RFK�SODQHUDGH�
DNWLYLWHWHU�I|U�DWW�XSSQn�PnOHQ��)|U�YDUMH�PnO�IDVWVWlOOV�HWW�
HOOHU�IOHUD�Q\FNHOWDO��LQGLNDWRUHU��VRP�DQYlQGV�I|U�DWW�PlWD�
JUDG�DY�PnOXSSI\OOHOVH��,�YHUNVDPKHWV-�RFK�HQKHWVSODQHU�
XWWU\FNV�YLONHQ�PnOQLYn�VRP�VND�XSSQnV�XQGHU�NRPPDQGH�
nU�VDPW�YLOND�DNWLYLWHWHU�VRP�lU�SODQHUDGH�DWW�JHQRPI|UDV�
I|U�DWW�XSSQn�PnOHQ�� 

22



 

� 

9,00(5%<�.20081�%8'*(7������PHG�SODQ������-�������.6�I|UVODJ 

%XGJHWSURFHVV 

%XGJHWSURFHVVHQ�VWDUWDGHV�XSS�L�IHEUXDUL�QlU�.RPPXQVW\�
UHOVHQV�DUEHWVXWVNRWW�WRJ�EHVOXW�RP�WLGVSODQHQ�I|U�nUHW�
�����RFK�GlULEODQG�lYHQ�I|U�%XGJHW�������)UnQ�E|UMDQ�YDU�
SODQHQ�DWW�.RPPXQIXOOPlNWLJH�VNXOOH�WD�EHVOXW�RP�UDPDU�L�
MXQL-PnQDG�RFK�YLGDUH�WD�EHVOXW�RP�EXGJHW������L�QRYHP�
EHU-PnQDG��,GDJ�PHG�IDFLW�L�KDQG�YHW�YL�DWW�GHQQD�WLGSODQ�
VNXOOH�NRPPD�DWW�MXVWHUDV�IOHUWDOHW�JnQJHU� 

,�IHEUXDUL�YlONRPQDGHV�6YHULJHV�.RPPXQHU�RFK�5HJLRQHQ�
�6.5��WLOO�9LPPHUE\�.RPPXQ��Gn�GH�VNXOOH�LQWHUYMXD�
IOHUWDOHW�WMlQVWHPlQ�RFK�SROLWLNHU�I|U�DWW�VHGDQ�VDPPDQ�
VWlOOD�HQ�DQDO\V�RFK�SUHVHQWHUD�GHQQD�XQGHU�nUHW�� 

���IHEUXDUL�NRP�nUHWV�I|UVWD�VNDWWHXQGHUODJVSURJQRV�VRP�
JDY�HQ�HNRQRPLVN�VWDUWSXQNW�I|U�%XGJHW���������PDUV�
VDPODGHV�WMlQVWHPlQ�RFK�SROLWLNHU�I|U�HQ�JHPHQVDP�GLD�
ORJGDJ�GlU�PDQ�IRNXVHUDGH�Sn�nUHW�VRP�JnWW��GYV�XWIDOO�
������MlPI|UHOVH�IUnQ�.RODGD�RFK�|YULJD�VWUDWHJLVND�IUnJRU�
VRP�EHK|YGH�O\IWDV�I|U�JHPHQVDP�GLVNXVVLRQ�� 

,�VOXWHW�DY������XSSWlFNWHV�GHW�Q\D�FRURQDYLUXVHW�&RYLG-
���L�:XKDQ�L�.LQD�RFK����PDUV�GHNODUHUDGH�:RUOG�+HDOWK�
2UJDQL]DWLRQ��:+2��DWW�FRYLG-���lU�HQ�SDQGHPL��3DQGH�
PLQ�KDU�SnYHUNDW�PnQJW�RFK�P\FNHW��GlULEODQG�lYHQ�9LP�
PHUE\�.RPPXQV�EXGJHWDUEHWH�I|U����������PDUV�LQIRUPH�

UDGH�.RPPXQVW\UHOVHQV�DUEHWVXWVNRWW�DWW�EXGJHWSURFHVVHQ�
EHK|YHU�VHQDUHOlJJDV��Sn�JUXQG�DY�UnGDQGH�NULVOlJHW��
'HWWD�LQQHEDU�DWW�.RPPXQIXOOPlNWLJHV�LQSODQHUDGH�EHVOXW�
RP�UDPDU�GHQ����MXQL�EOHY�IUDPIO\WWDW�WLOO�HIWHU�VRPPDUHQ�� 

(IWHU�VRPPDUHQ�ODGHV�LQIRUPDWLRQ�IUDP�RP�DWW�XWJnQJVOlJ�
HW�I|U�UDPDUQD�NRPPHU�YDUD�VDPPD�VRP�LQQHYDUDQGH�nU��
ERUWVHWW�IUnQ�MXVWHULQJDU�DY�EODQG�DQQDW�FHQWUDOW�O|QHDQVODJ�
RFK�DQGUD�LQWHUQD�PHOODQKDYDQGH��'HW�IDQQV�L�GDJVOlJHW�
LQWH�XWU\PPH�I|U�lVNDGH�RFK�EHJlUDQ�DY�UDP|NQLQJ� 

'HQ����DXJXVWL�JHQRPI|UGHV�HQ�GLDORJGDJ�PHG�EHU|UGD�
SDUWHU�RFK�GlU�6.5�SUHVHQWHUDGH�VLQ�DQDO\V�� 

8QGHU�K|VWHQ�KDU�QlPQGHUQD�DUEHWDW�PHG�VLQD�GHWDOMEXG�
JHWDU�RFK�QlPQGSODQHU��6DPWLGLJW�VRP�HQ�LQYHVWHULQJVSODQ�
DUEHWDWV�IUDP� 

'HQ����QRYHPEHU�WRJ�.RPPXQIXOOPlNWLJH�EHVOXW�RP�
EODQG�DQQDW�EXGJHWUDPDU��LQYHVWHULQJVUDP�RFK�ILQDQVLHOOD�
PnO�� 

6OXWOLJHQ�SODQHUDV�EHVOXW�RP�%XGJHW������WDV�L�.RPPXQ�
VW\UHOVHQ�GHQ����GHFHPEHU������VDPW�L�.RPPXQIXOOPlN�
WLJH�GHQ����MDQXDUL������ 

9nU�RPYlUOG 

´cU������lU�H[FHSWLRQHOOW�XU�PnQJD�SHUVSHNWLY�´�&LWDW�IUnQ�
6.5�V�(NRQRPLUDSSRUW�RNWREHU������� 

&RURQDSDQGHPLQ�KDU�Sn�HWW�HOOHU�DQQDW�VlWW�SnYHUNDW�RVV�
DOOD�RFK�MXVW�QlU�GHQQD�WH[W�VNULYV�Vn�VHU�PDQ�HQ�|NDG�
VPLWWVSULGQLQJ�L�EnGH�ODQGHW��OlQHW�RFK�L�9LPPHUE\�.RP�
PXQ��,�YnUDV�LQWUlIIDGH�HQ�NRQMXQNWXUNROODSV�VRP�QX�YHU�
NDU�YDUD�I|UEL�RVV�RFK�YlUOGHQ�E|UMDU�nWHU�Vn�VPnWW�NRPPD�
Sn�I|WWHU���,�GDJVOlJHW�lU�GHW�VYnUW�DWW�NXQQD�In�HQ�|YHUVNnG�
OLJ�RFK�W\GOLJ�ELOG�|YHU�KXU�P\FNHW�GHQQD�SDQGHPL�KDU�
SnYHUNDW�RFK�KXU�OnQJ�WLG�nWHUKlPWQLQJHQ�NRPPHU�WD��EnGH�
JOREDOW�RFK�ORNDOW�� 

)|UXWRP�GHQ�SnJnHQGH�SDQGHPLQ�Vn�KDU�YL�DQGUD�XWPD�
QLQJDU�IUDPI|U�RVV��Vn�VRP�JOREDOLVHULQJ��NOLPDWI|UlQG�
ULQJDU��GLJLWDOLVHULQJ�RFK�GH�GHPRJUDILVND�I|UlQGULQJDUQD�� 

+lQGHOVHU�VRP�VNHU�XWDQI|U�6YHULJHV�JUlQVHU�SnYHUNDU��
VnVRP�%UH[LW�GlU�PDQ�lQQX�LQWH�NDQ�I|UXWVSn�RP�GHW�NRP�
PHU�In�QnJUD�QHJDWLYD�I|OMGHU��RFK�86$-YDOHW�VRP�YDUMH�
YDOnU�EUXNDU�SnYHUND�RPYlUOGHQ�Sn�QnJRW�VlWW� 

.OLPDWI|UlQGULQJDU�SnYHUNDU�YnUW�VDPKlOOH�RFK�GHW�ILQQV�
HQ�|NDG�ULVN�I|U�NDWDVWURIHU�VnVRP�|YHUVYlPQLQJDU��WRUND�
RFK�PlQQLVNRU�Sn�IO\NW��.RQVHNYHQVHUQD�DY�GHWWD�NDQ�L�VLQ�
WXU�JH�K|JUH�EHKRY�DY�NULVEHUHGVNDS��DNXWVMXNYnUG�RFK�
UlGGQLQJVWMlQVW�� 

1lU�GHW�JlOOHU�GH�GHPRJUDILVND�I|UlQGULQJDUQD�Vn�KDU�YL�GH�
VHQDVWH�nUHQ�VHWW�DWW�DQWDOHW�SHUVRQHU�VRP�lU�L�EHKRY�DY�
YlOIlUGVWMlQVWHU�|NDU�VQDEEDUH�lQ�DQWDOHW�SHUVRQHU�L�\UNHV�
I|U�nOGHU��'HWWD�NRPPHU�VNDSD�HWW�KnUGDUH�WU\FN�RFK�K|JUH�
NUDY�Sn�I|UVNRORU��VNRORU�RFK�lOGUHRPVRUJHQ��6.5�KDU�HQ�
XQJHIlUOLJ�EHUlNQLQJ�Sn�DWW�GHW�|NDGH�EHKRYHW�DY�YlOIlUG�
NRPPHU�JH�HQ�|NQLQJ�Sn�HQ�SURFHQW�SHU�nU�XQGHU�HQ�WLRnUV�
SHULRG��'HWWD�LQQHElU�HWW�|NDW�WU\FN�Sn�GHQ�JUXSS�DY�PlQ�
QLVNRU�L�\UNHVI|U�nOGHU�VRP�EnGH�VND�ILQDQVLHUD�RFK�EH�
PDQQD�YlOIlUGHQ�� 
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%HIRONQLQJVXWYHFNOLQJ 

%HIRONQLQJHQ�L�6YHULJH�|NDU��)UnQ�GHFHPEHU������WLOO�GH�
FHPEHU������|NDGH�EHIRONQLQJHQ�PHG������SURFHQW��8QGHU�
�����KDU�EHIRONQLQJHQ�IRUWVDWW�|ND�� 

)UnQ�GHFHPEHU������WLOO�MXQL������KDU�EHIRONQLQJHQ�|NDW�
PHG������SURFHQW��,�UHDOD�WHUPHU�LQQHElU�GHWWD�DWW�EHIRON�
QLQJHQ�KDU�|NDW�IUnQ������������WLOO������������� 

 

 

'HQ����GHFHPEHU������YDU�IRONPlQJGHQ�L�9LPPHUE\�NRP�
PXQ��������LQYnQDUH��-lPI|UW�PHG�I|UHJnHQGH�nU�Vn�lU�GHW�
HQ�PLQVNQLQJ�PHG�����LQYnQDUH��%LOGHQ�YLVDU�KXU�EHIRON�
QLQJHQ�KDU�I|UlQGUDWV�L�9LPPHUE\�NRPPXQ�L�GH�ROLND�nO�
GHUVNDWHJRULHUQD� 

8U�GLDJUDPPHW�QHGDQ�JnU�GHW�XWOlVD�DWW�XQGHU�GH�VHQDVWH�
IHP�nUHQ�KDU�NDWHJRULHUQD��-��nU�|NDW�PHVW�PHGDQ�nOGHUV�
NDWHJRULQ����–����nU�KDU�PLQVNDW�PHVW�IUDP�WLOO�������%H�
IRONQLQJVPlQJGHQ�KDU�YDULHUDW�PHOODQ��������RFK�������� 

,�6YHULJH ,�9LPPHUE\ 

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

2015 2016 2017 2018 2019
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'LDJUDPPHW�QHGDQ�YLVDU�KXU�EHIRONQLQJHQ�L�GH�ROLND�nO�
GHUVNDWHJRULHUQD�KDU�I|UlQGUDWV�L�I|UKnOODQGH�WLOO�nU������� 

'H�nOGHUVNDWHJRULHU�VRP�KDU�|NDW�PHVW�lU���-���nU�������
VDPW��-��nU��'H�VRP�PLQVNDW�PHVW�lU��-���nU�� 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

Befolkningsförändringar  i förhållande  till år 
2000

Invånare 0-5 år, antal Invånare 6-15 år, antal Invånare 16-19 år, antal

Invånare 20-39 år, antal Invånare 40-64 år, antal Invånare 65-79 år, antal

Invånare 80+, antal

)RWR��'DQLHO�1HVWRU 
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(NRQRPLVND�I|UXWVlWWQLQJDU 

(Q�JUXQGOlJJDQGH�I|UXWVlWWQLQJ�I|U�JRG�HNRQRPLVN�KXV�
KnOOQLQJ�lU�DWW�GHW�ILQQV�EDODQV�PHOODQ�O|SDQGH�NRVWQDGHU�
RFK�LQWlNWHU��1HWWRNRVWQDGHUQDV�DQGHO�DY�WRWDOD�LQWlNWHU�lU�
HQ�LQGLNDWRU�Sn�EDODQVHQ�PHOODQ�O|SDQGH�GULIWVNRVWQDGHU�

RFK�GHQ�KXYXGVDNOLJD�ILQDQVLHULQJHQ��9HUNVDPKHWHQV�QHW�
WRNRVWQDGHU�E|U�LQWH�|ND�PHU�lQ�GH�WRWDOD�LQWlNWHUQD�I|U�DWW�
ELEHKnOOD�HQ�HNRQRPLVN�VWDELOLWHW�� 

97,0%

98,0%

99,0%

100,0%

101,0%

Prognos 2020 Budget 2021 Planår 2022 Planår 2023

Nettokostnader i förhållande till skatter och 
statsbidrag

)RWR��'DQLHO�1HVWRU 
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6NDWWHVDWV�RFK�VNDWWHLQWlNWHU 

6RP�XQGHUODJ�WLOO�EHUlNQLQJ�DY�9LPPHUE\�NRPPXQV�WR�
WDOD�LQWlNWHU�IUnQ�VNDWWHU�RFK�VWDWVELGUDJ�DQYlQGV�VNDWWHXQ�
GHUODJVSURJQRVHQ�IUnQ�6YHULJHV�NRPPXQHU�RFK�ODQGVWLQJ�
HQOLJW�FLUNXOlU��������,QYnQDUDQWDOHW�SnYHUNDU�9LPPHUE\�
NRPPXQV�VNDWWH-�RFK�VWDWVELGUDJVLQWlNWHU�RFK�I|U�EXGJHW�
�����KDU��������LQYnQDUH�DQWDJLWV�VRP�EHUlNQLQJVJUXQG��
)|UVODJHW�I|U�EXGJHW������LQQHElU�HQ�RI|UlQGUDG�VNDWWH�
VDWV�� 

-lPI|UW�PHG�nU������EHUlNQDV�LQWlNWHUQD�|ND�PHG�FLUND����
PLOMRQHU�NURQRU� 

'LDJUDPPHW�QHGDQ�YLVDU�VNDWWHVDWVHUQD�L�.DOPDU�OlQ������ 

.lQVOLJKHWVDQDO\V� 

9LPPHUE\�NRPPXQV�HNRQRPL�SnYHUNDV�DY�HWW�IOHUWDO�RP�
YlUOGVIDNWRUHU�RFK�NRPPXQHQ�PnVWH�KD�UHVHUYHU�RFK�PDU�
JLQDOHU�DWW�KDQWHUD�VnYlO�H[WHUQD�RI|UXWVHGGD�KlQGHOVHU�RFK� 

 

I|UlQGULQJDU�LQRP�NRPPXQHQ��.lQVOLJKHWVDQDO\VHQ�QHGDQ�
YLVDU�KXU�ROLND�KlQGHOVHU�SnYHUNDU�NRPPXQHQV�HNRQRPL� 

20,40

20,60

20,80

21,00

21,20

21,40

21,60

21,80

22,00

22,20

22,40

22,60

Skattesatser i Kalmar län 2020

27



 

�� 

9,00(5%<�.20081�%8'*(7������PHG�SODQ������-�������.6�I|UVODJ 

9LPPHUE\�NRPPXQV�QHWWRNRVWQDGHU�lU�EXGJHWHUDGH�WLOO�
�������PLOMRQHU�NURQRU��YLONHW�lU�HQ�|NQLQJ�PHG�FLUND�
�����PLOMRQHU�NURQRU�L�MlPI|UHOVH�PHG�EXGJHW�������7D�
EHOOHQ�YLVDU�KXU�QHWWRNRVWQDGHUQD�KDU�I|UlQGUDWV�PHOODQ�
�����RFK������� 

 

)|U�XWI|UOLJDUH�EHVNULYQLQJ�RP�QHWWRNRVWQDGHUQD��VH�UH�
VSHNWLYH�QlPQGV�UHGRYLVQLQJ�L�QlVWNRPPDQGH�DYVQLWW��
1lPQGHUQDV�UDPDU�HQOLJW�QHGDQ�lU�SUHOLPLQlUD�I|U������
HIWHUVRP�UDPDUQD�NDQ�NRPPD�DWW�MXVWHUDV�HIWHU�EHVOXW�RP�
MXVWHULQJDU������VRP�lYHQ�SnYHUNDU�������H[HPSHOYLV�
WLOOlJJVDQVODJ�RFK�RPI|ULQJDU�� 

9HUNVDPKHWHQV�QHWWRNRVWQDGHU 

'ULIWEXGJHW         
0LOMRQHU�NURQRU   %XGJHW %XGJHW 'LIIHUHQV 

1lPQG   ���� ���� ����-���� 

.RPPXQVW\UHOVHQ   -����� -����� ���� 

%DUQ-�RFK�XWELOGQLQJVQlPQGHQ   -����� -����� -��� 

6RFLDOQlPQGHQ   -����� -����� -���� 

0LOM|-�RFK�E\JJQDGVQlPQGHQ   -��� -��� -��� 

gYHUI|UP\QGDUQlPQGHQ   -��� -��� ��� 

5HYLVLRQ   -��� -��� ��� 

9DOQlPQGHQ   -��� -��� ��� 

6XPPD�QlPQGHU   -����� -����� -���� 

&HQWUDOW�O|QHDQVODJ   ��� -���� -���� 

3HQVLRQHU   -���� -���� ��� 

.DON\OHUDGH�NDSLWDONRVWQDGHU   ���� ���� -��� 

$YVNULYQLQJDU   -���� -���� -��� 

2I|UXWVHGGD�PHGHO   -��� -��� -��� 

6XPPD�QHWWRNRVWQDGHU   -����� -������� -���� 

)RWR��'DQLHO�1HVWRU 
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/nQHVNXOG� 

,�DXJXVWL������XSSJnU�NRPPXQHQV�XSSOnQLQJ�WLOO�FLUND�����
PLOMRQHU�NURQRU��,�GHWWD�LQJnU�OnQ�I|U�OHDVLQJ�DY�SDQQD�RFK�
WXUELQ�Sn�7DOOKROPHQ�I|U�9LPPHUE\�(QHUJL�RFK�0LOM|V�
VDWVQLQJ�Sn�Q\WW�NUDIWYlUPHYHUN�Sn�����PLOMRQHU�NURQRU�� 

2P�GHQ�EXGJHWHUDGH�LQYHVWHULQJVUDPHQ�I|U������EOLU�YHUN�
OLJKHW�NRPPHU�HQ�Q\XSSOnQLQJ��GYV��|ND�NRPPXQHQV�OnQJ�
IULVWLJD�VNXOGHU��DWW�EOL�Q|GYlQGLJ�XQGHU�SHULRGHQ� 

 

9LPPHUE\�.RPPXQ�NRQFHUQ�KDU�HQ�UHODWLYW�K|J�OnQHVNXOG�
VRP�E|U�VlQNDV��)UnQ������KDU�9LPPHUE\�.RPPXQ�DQWD�
JLW�GHW�ILQDQVLHOOD�PnOHW�VRP�LQQHElU�DWW�NRPPXQHQV�On�
QHVNXOG�VND�OnQJVLNWLJW�EOL�OlJUH�� 

6MlOYILQDQVLHULQJ�DY�LQYHVWHULQJDU� 
 
9LPPHUE\�NRPPXQ�UHGRYLVDU�I|U�nU������HWW�|YHUVNRWW�Sn�
�����PLOMRQHU�NURQRU�RFK�SURJQRVWLVHUDU�HWW�UHVXOWDW��SHU�
VLVWD�DXJXVWL��Sn�–����PLOMRQHU�NURQRU�I|U������� 
 
'HW�ILQDQVLHOOD�PnOHW�I|U�LQYHVWHULQJDU�lU�DWW�VMlOYILQDQVLH�
ULQJHQ�DY�9LPPHUE\�NRPPXQV�LQYHVWHULQJDU�VND�|YHU�HQ�
PDQGDWSHULRG�XSSJn�WLOO����SURFHQW�PHG�XQGDQWDJ�DY�VlU�
VNLOW�XWSHNDGH�LQYHVWHULQJVSURMHNW� 

 

 
,QYHVWHULQJVEHKRYHW�lU�VWRUW�L�9LPPHUE\�NRPPXQ��%\JJD�
RFK�UHQRYHUD�VNRORU��Q\D�ERVWlGHU�VDPW�YnUGIDVWLJKHWHU�
DQVHV�YDUD�QnJUD�DY�GH�VWRUD�EHKRYHQ�XQGHU�NRPPDQGH�nU��
,QYHVWHULQJVEXGJHWHQ�lU�VDWW�WLOO������PLOMRQHU�NURQRU�XQ�
GHU������� 

5HVXOWDWPnO� 

.RPPXQIXOOPlNWLJHV�UHVXOWDWPnO�lU�DWW�UHVXOWDWHW�VND�
XSSJn�WLOO�PLQVW�HQ�SURFHQW�DY�VNDWWHLQWlNWHU�RFK�JHQHUHOOD�
VWDWVELGUDJ�� 

 

(QOLJW�I|UVODJ�WLOO�UHVXOWDWEXGJHW�I|U������PHG�SODQ�����-
�����XSSQnV�UHVXOWDWPnOHW�I|U�EXGJHWnUHW�PHQ�LQWH�I|U�
SODQnUHQ� 

)LQDQVLHOOD�PnO�RFK�Q\FNHOWDO� 

  ���� ���� ���� 

0LOMRQHU�NURQRU %XGJHW 3ODQ 3ODQ 

6800$�1HWWRNRVWQDG -������� -������� -������� 

6NDWWHU�RFK�JHQHUHOOD�VWDWVELGUDJ ������� ������� ������� 

)LQDQVQHWWR ���� ���� ���� 

6XPPD�ILQDQVLHULQJ ������� ������� ������� 

5HVXOWDW ���� -��� -��� 

        

5HVXOWDW�L�I|UKnOODQGH�WLOO�VNDWWHU�RFK�ELGUDJ ���� -���� -���� 
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5HVXOWDW–�RFK�%DODQVEXGJHW 

%DODQVEXGJHW 

5HVXOWDWEXGJHW 

5(68/7$7%8'*(7 8WIDOO %XGJHW 3URJQRV %XGJHW 3ODQ 3ODQ 
0LOMRQHU�NURQRU ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

9HUNVDPKHWHQV�LQWlNWHU ����� ����� ����� ����� ����� ����� 

9HUNVDPKHWHQV�NRVWQDGHU -������� -������� -������� -������� -������� -������� 

$YVNULYQLQJDU -���� -���� -���� -���� -���� -���� 

9HUNVDPKHWHQV�QHWWRNRVWQDG -����� -����� -������� -������� -������� -������� 

6NDWWHLQWlNWHU ����� ����� ����� ����� ����� ����� 

*HQHUHOOD�VWDWVELGUDJ�RFK�XWMlP� ����� ����� 
����� ����� 

����� 
����� 

)LQDQVLHOOD�LQWlNWHU ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

)LQDQVLHOOD�NRVWQDGHU -��� -���� -���� -���� -���� -���� 

5HVXOWDW ���� ���� -��� ���� -��� -��� 
              

5HVXOWDW�L�I|UKnOODQGH�WLOO�VNDWWHU�RFK� Ϯ͕ϯй  Ϯ͕Ϭй  -Ϭ͕ϲй  ϭ͕Ϭй  -Ϭ͕ϱй  -Ϭ͕ϴй 

%$/$16%8'*(7 8WIDOO %XGJHW 3URJQRV %XGJHW 3ODQ 3ODQ 
0LOMRQHU�NURQRU ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

7LOOJnQJDU             
0DWHULHOOD�DQOlJJQLQJVWLOOJnQJDU ����� ����� ����� ����� ������� ������� 
)LQDQVLHOOD�DQOlJJQLQJVWLOOJnQJDU ����� ����� ����� ����� ����� ����� 
2PVlWWQLQJVWLOOJnQJDU ����� ����� ����� ����� ����� ����� 

6XPPD�WLOOJnQJDU ������� ������� ������� ������� ������� ������� 
              
(JHW�NDSLWDO ����� ����� ����� ����� ����� ����� 
9DUDY�nUHWV�UHVXOWDW ���� ���� -��� ���� -��� -��� 
              
$YVlWWQLQJDU ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
9DUDY�SHQVLRQHU ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
              
6NXOGHU ����� ����� ����� ����� ������� ������� 
9DUDY�OnQJIULVWLJD�VNXOGHU� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 
9DUDY�NRUWIULVWLJD�VNXOGHU ����� ����� ����� ����� ����� ����� 

6XPPD�VNXOGHU�RFK�HJHW�NDSLWDO ������� ������� ������� ������� ������� ������� 
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.DVVDIO|GHVDQDO\V 

.$66$)/g'(6$1$/<6 8WIDOO %XGJHW 3URJQRV %XGJHW 3ODQ 3ODQ 
0LOMRQHU�NURQRU ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
'HQ�O|SDQGH�YHUNVDPKHWHQ             
5HVXOWDW�HIWHU�ILQDQVLHOOD�SRVWHU ���� ���� -��� ���� -��� -��� 

-XVWHULQJ�I|U�SRVWHU�VRP�LQWH�LQJnU�L�NDVVDIO|GHW ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

0HGHO�IUnQ�GHQ�O|SDQGH�YHUNVDPKHWHQ�
I|UH�I|UlQGULQJ�DY�U|UHOVHNDSLWDO ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

gNQLQJ��-��0LQVNQLQJ�����DY�I|UUnG��
H[SO�IDVWLJK� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

gNQLQJ��-��0LQVNQLQJ�����DY�NRUWIULVWLJD�IRUG�
ULQJDU�RFK�SODFHULQJDU ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

gNQLQJ�����0LQVNQLQJ��-��DY�NRUWIULVWLJD�VNXO�
GHU ���� -���� ��� ���� ���� -��� 

.DVVDIO|GH�IUnQ�GHQ�O|SDQGH�YHUNVDP�
KHWHQ ���� ��� ���� ���� ���� ���� 

              

,QYHVWHULQJVYHUNVDPKHW             
)|UYlUY�DY�PDWHULHOOD�DQOlJJQLQJVWLOOJnQJDU -���� -���� -���� -���� -����� -���� 
)|UVlOMQLQJ�PDWHULHOOD�DQOlJJQLQJVWLOOJnQJDU ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
)|UYlUY�DY�ILQDQVLHOOD�DQOlJJQLQJVWLOOJnQJDU ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

)|UVlOMQLQJ�DY�ILQDQVLHOOD�DQOlJJQLQJVWLOO�
JnQJDU ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

.DVVDIO|GH�IUnQ�LQYHVWHULQJVYHUNVDP�
KHWHQ -���� -���� -���� -���� -����� -���� 

              

)LQDQVLHULQJVYHUNVDPKHWHQ             

8WOnQLQJ             
(UK�LQYHVWHULQJVELGUDJ ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
gYHUOnWHOVHU ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
1\XSSWDJQD�OnQ ��� ���� ���� ���� ����� ���� 
$PRUWHULQJ�DY�XSSWDJQD�OnQ ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
$PRUWHULQJ�DY�XWOlPQDGH�OnQ ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

.DVVDIO|GH�IUnQ�ILQDQVLHULQJVYHUNVDP�
KHWHQ ��� ���� ���� ���� ����� ���� 

              

6XPPD�NDVVDIO|GH -��� -���� -��� ���� ���� ��� 

              
/LNYLGD�PHGHO�YLG�nUHWV�E|UMDQ ��� -���� ��� ��� ���� ���� 
/LNYLGD�PHGHO�YLG�SHULRGHQV�VOXW ��� -����� ��� ���� ���� ���� 

6XPPD�NDVVDIO|GH -��� -���� -��� ���� ���� ��� 
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.RPPXQVW\UHOVHQV�QlPQGSODQ 

&HQWUDO�I|UYDOWQLQJ 

)|UYDOWQLQJVFKHI            
&DUROLQD�/HLMRQUDP           

9HUNVDPKHWVEHVNULYQLQJ 
.RPPXQVW\UHOVHQ�VW\U�YHUNVDPKHWHQ�RFK�DQVYDUDU�I|U�
GHQ�HNRQRPLVND�I|UYDOWQLQJHQ�RFK�SHUVRQDOSROLWLNHQ��
.RPPXQVW\UHOVHQ�lU�lYHQ�GHW�YLNWLJDVWH�RUJDQHW�I|U�DWW�
I|UEHUHGD�RFK�YHUNVWlOOD�NRPPXQIXOOPlNWLJHV�EHVOXW�� 

.RPPXQVW\UHOVHQV�VND�EODQG�DQQDW�� 

· KD�OHGQLQJ�RFK�XSSVLNW�DY�I|UYDOWQLQJ�RFK�QlPQGHU� 

· EHYDND�IUnJRU�VRP�NDQ�LQYHUND�Sn�NRPPXQHQV�XW�
YHFNOLQJ�RFK�HNRQRPLVND�VWlOOQLQJ� 

· J|UD�GH�IUDPVWlOOQLQJDU�-�VRP�VW\UHOVHQ�DQVHU�Q|G�
YlQGLJD�-�WLOO�IXOOPlNWLJH��QlPQGHU�RFK�DQGUD�LQ�
VWDQVHU� 

· EHUHGD�RFK�YHUNVWlOOD�IXOOPlNWLJHV�EHVOXW� 

· OlPQD�I|UVODJ�WLOO�EXGJHW�RFK�OHGD�EXGJHWDUEHWHW�� 

.RPPXQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQV�XSSJLIW�lU�DWW�VDP�
RUGQD��VW\UD��XWYHFNOD�RFK�I|OMD�XSS�GH�YHUNVDPKHWHU�
VRP�NRPPXQVW\UHOVHQ�DQVYDUDU�I|U��.RPPXQVW\UHOVH�
I|UYDOWQLQJHQ�DUEHWDU�PHG�VHUYLFH�PRW�DOOPlQKHWHQ��GH�
IRONYDOGD�SROLWLNHUQD�L�NRPPXQVW\UHOVHQ�RFK�NRPPXQ�
IXOOPlNWLJH�VDPW�PRW�|YULJD�QlPQGHUQD��)|UYDOWQLQJHQ�
KDU�GHW�\WWHUVWD�DQVYDUHW�I|U�DWW�WD�IUDP�XQGHUODJ�I|U�
SROLWLVND�RFK�HNRQRPLVND�EHVOXW��,�NRPPXQVW\UHOVHQ�
LQJnU�lYHQ�VDPKlOOVE\JJQDGVDYGHOQLQJHQ�RFK�XWYHFNO�
LQJVDYGHOQLQJHQ�� 

9LNWLJD�KlQGHOVHU�XQGHU�nUHW 
,QWHUQW�L�NRPPXQ�NRPPHU�YL�XQGHU������EODQG�DQQDW�DWW�
Yl[OD�XSS�DUEHWHW�NULQJ�GLJLWDOLVHULQJ�DXWRPDWLVHULQJ�L�V\IWH�
DWW�HIIHNWLYLVHUD�YnUD�SURFHVVHU�RFK�YnUW�DUEHWH�EODQG�DQQDW�
JHQRP�DWW�HUEMXGD�EUD�H-WMlQVWHU�VRP�VND�VNDSD�HQ�HQNODUH�
YDUGDJ�I|U�PHGERUJDUQD�RFK�IULJ|UD�WLG�I|U�DWW�NXQQD�NYDOL�
WHWVVlNUD�RFK�XWYHFNOD�GH�WMlQVWHU�YL�WLOOKDQGDKnOOHU�� 

$UEHWHW�VNHU�L�VDPNODQJ�PHG�DWW�XWYHFNOD�HWW�Q\WW�NRQWDNW�
FHQWHU�L�VWDGVKXVHW�GlU�RPE\JJQDWLRQHQ�EHUlNQDV�YDU�NODU�
YnUHQ�������+HOD�RUJDQLVDWLRQHQ�EHU|UV�RFK�DUEHWHW�VDP�
RUGQDV�DY�GHQ�DGPLQLVWUDWLYD�DYGHOQLQJHQ�� 

8WYHFNOLQJVDYGHOQLQJHQ�KDU�IO\WWDW�VLQ�YHUNVDPKHW�IUnQ�
6WDGVKXVHW�WLOO�5nGKXVHW�RFK�VDPORNDOLVHUDU�QX�PHG�WXULVW�

E\UnQ��8QGHU������NRPPHU�VDPDUEHWHW�PHOODQ�XWYHFNO�
LQJVDYGHOQLQJHQ�RFK�WXULVWE\UnQ�DWW�LQWHQVLILHUDV�� 

8QGHU�K|VWHQ�YDOGH�HNRQRPLFKHIHQ�DWW�DYVOXWD�VLQ�WMlQVW�
RFK�HQ�Q\�HNRQRPLFKHI�VND�UHNU\WHUDV� 

/lQVOLWWHUWXUHQ�ILQQV�VHGDQ������PHG�EDV�L�9LPPHUE\�
NRPPXQ��8WYHFNOLQJVDUEHWHW�SODQHUDV�IRUWVlWWD�XQGHU�
������ 

,�GHW�IUDPDUEHWDGH�KDQGOLQJVSURJUDPPHW�VRP�DQWRJV�L�
NRPPXQVW\UHOVHQ�RNWREHU������ILQQV�HWW�DQWDO�KXYXGSUR�
FHVVHU�VRP�VDPRUGQDV�DY�NRPPXQVW\UHOVHQV�I|UYDOWQLQJ��
PHQ�VRP�EHU|U�KHOD�RUJDQLVDWLRQHQ��EODQG�DQQDW�HNRQRPL�
VW\UQLQJVSURFHVV��lUHQGHKDQWHULQJVSURFHVV�RFK�DOOD�IUnJRU�
VRP�EHU|U�NRPSHWHQVI|UV|UMQLQJ�EHPDQQLQJVIUnJRU�� 

1lU�GHW�JlOOHU�DOOD�RYDQVWnHQGH�XWYHFNOLQJVIUnJRU�EOLU�VDP�
YHUNDQ�PHG�,76$0�KHOW�DYJ|UDQGH�I|U�KXU�YlO�YL�NRPPHU�
DWW�O\FNDV�PHG�XSSGUDJHQ�RFK�DWW�|ND�´GHQ�YlUGHVNDSDQGH�
WLGHQ´�� 

 

(NRQRPLVND�I|UlQGULQJDU 
%XGJHWUDP�I|U�&HQWUDOD�HQKHW������lU����PLOMRQHU�NURQRU��
5DPHQ�KDU�PLQVNDW�PHG�-���PLOMRQHU�NURQRU��0LQVNQLQJHQ�
EHURU�WLOO�VWRU�GHO�Sn�GHW�FHQWUDOD�O|QHDQVODJHW�Sn����PLOMR�
QHU�NURQRU�VRP�KDU�IO\WWDV�IUnQ�&HQWUDO�HQKHW�WLOO�)LQDQVI|U�
YDOWQLQJHQ��5DPHQ�I|U�SROLWLVND�DUYRGHQ�KDU�|NDW�PHG�����
PLOMRQHU�NURQRU�RFK�HQ�WMlQVW�KDU�|YHUI|UWV�IUnQ�6RFLDOI|U�
YDOWQLQJHQ�WLOO�$GPLQLVWUDWLY�DYGHOQLQJ��.RQWDNWFHQWHU� 

 
.6�&HQWUDO�I|UYDOWQLQJ�������PLOMRQHU�NU 

%XGJHW����� -���� 

)O\WW�DY�&/$�WLOO�ILQDQVHQ ���� 

/|QHDQVODJ ��� 

7LOOlJJVDQVODJ ��� 

2PRUJDQLVDWLRQ -��� 

$YGUDJ�LQWHUQD�NRVWQDGVSRVWHU����� ��� 

)|UlQGULQJDU�����   

7LOOlJJ�LQWHUQD�NRVWQDGVSRVWHU����� -��� 

5DPDYGUDJ ��� 

5DPWLOOVNRWW -��� 

%XGJHW����� -���� 
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6DPKlOOVE\JJQDGVDYGHOQLQJHQ� 

$YGHOQLQJVFKHI�    )|UYDOWQLQJVFKHI�     
$QGUHDV�+RUVWH�    &DUROLQD�/HLMRQUDP�     

9HUNVDPKHWVEHVNULYQLQJ 
6DPKlOOVE\JJQDGVDYGHOQLQJHQ�LQJnU�L�NRPPXQVW\UHOVH�
I|UYDOWQLQJHQ�RFK�lU�VW|G-�RFK�VHUYLFHIXQNWLRQ�WLOO�NRP�
PXQHQV�NlUQYHUNVDPKHWHU��$YGHOQLQJHQ�EHVWnU�DY�IDVWLJ�
KHWVNRQWRUHW��JDWXNRQWRUHW��UlGGQLQJVWMlQVWHQ�VDPW�HQKHW�
HUQD�I|U�NRVW�RFK�ORNDOYnUG� 

9LNWLJD�KlQGHOVHU�XQGHU�nUHW 
9nU�Q\D�5lGGQLQJV-�RFK�VlNHUKHWVFKHI��-|UJHQ�6YHQVVRQ�
NRPPHU�XQGHU�nUHW�IRNXVHUD�Sn�DWW�UXVWD�NRPPXQHQ�DWW�
NODUD�DY�GH�I|UlQGULQJDU�VRP�GHQ�Q\D�ODJHQ�RP�VN\GG�
PRW�RO\FNRU�LQQHElU��5LNVGDJHQ�EHVOXWDGH����RNWREHU�
�����RP�I|UlQGULQJDU�L�ODJHQ������������RP�VN\GG�PRW�
RO\FNRU��/62���)|UlQGULQJDUQD�VWlOOHU�NUDY�Sn�DWW�NRP�
PXQHUQD�L�VLWW�OHGQLQJVV\VWHP�VWlQGLJW�VND�XSSUlWWKnOOD�HQ�
|YHUJULSDQGH�OHGQLQJ�DY�UlGGQLQJVWMlQVWYHUNVDPKHWHQ��
WLOOK|UD�HQ�OHGQLQJVFHQWUDO�RFK�WLOOK|UD�HWW�V\VWHP��HQ�
V\VWHPOHGQLQJ��I|U�DWW�NXQQD�KDQWHUD�VWRUD��OnQJGUDJQD�
RFK�NRPSOLFHUDGH�LQVDWVHU��'HW�NRPPHU�NUlYDV�VDPYHU�
NDQ�PHG�DQGUD�NRPPXQHU�I|U�DWW�KDQWHUD�DOOD�Q\D�NUDY� 

*DWXNRQWRUHW�NRPPHU�XQGHU�nUHW��PHG�YnU�Q\D�*DWXFKHI�
7RPP\�'DKOJUHQ��DUEHWD�YLGDUH�PHG�0DUN�RFK�H[SORDWH�
ULQJ�VRP�KDU�HQ�K|J�EHODVWQLQJ�RFK�XQGHUEHPDQQLQJ��8Q�
GHU�nUHW�NRPPHU�PDQ�DUEHWD�YLGDUH�PHG�OHN-�RFK�EDG�
SODWVVWUDWHJLQ�VDPW�HQ�KDQGOLQJVSODQ��'ULIWHQKHWHQ�NRP�
PHU�lYHQ�XQGHU������DJHUD�VRP�VW|G�WLOO�6RFLDOI|UYDOW�
QLQJHQ�XQGHU�SDQGHPLQ��JHQRP�HQ�/RJLVWLNJUXSS�GlU�PDQ�
WLOOVDWW�HQ�JUXSSFKHI�VDPW�YDULW�UHVXUVVW|G�PHG�WUDQVSRU�
WHU��ODJHUXWU\PPH�RFK�SHUVRQDO� 

)DVWLJKHWVNRQWRUHW�KDU�QX�XQGHU�OnQJ�WLG�YDULW�XQGHUEH�
PDQQDW�RFK�GHW�NYDUVWnU��$UEHWHW�DWW�UHNU\WHUD�SHUVRQDO�
IRUWJnU�XQGHU�nUHW��%HKRY�DY�VNROORNDOHU�XWUHGV�YLGDUH�RFK�
HQ�I|UVWXGLH�SnE|UMDGHV�L�VOXWHW�DY������RFK�IRUWVlWWHU�XQ�
GHU�nUHW��6W|UUH�LQYHVWHULQJVSURMHNW�VRP�1\EEOH�I|UVNROD�
RFK�9nUG�2PVRUJVERHQGH�IRUWVlWWHU�RFK�EUDQGVWDWLRQHQ�
VND�IlUGLJVWlOODV��2PE\JJQDG�DY�N|N�L�)U|GLQJH�VDPW���
DYGHOQLQJDU�I|U�I|UVNROD�SODQHUDV�VWDUWD�XQGHU�nUHW�RFK�
YDUD�NODUW�������9LGDODSURMHNWHW�IRUWVlWWHU�RFK�HQ�WLRnUV�
SODQ�NRPPHU�XQGHU�nUHW�IDVWVWlOODV� 

.RVWHQKHWHQV�IRNXV�Sn�DWW�PLQVND�PDWVYLQQHW�IRUWJnU�RFK�
PDQ�VHU�DWW�HOHYHUQD�lWHU�PHU�RFK�VOlQJHU�PLQGUH��'HUDV�
V\VWHPDWLVND�DUEHWH�PHG�DUEHWVPLOM|Q�JHU�UHVXOWDW�RFK�GH�
KDU�PLQVNDW�VLQD�UHGDQ�OnJD�QLYnHU��/RNDOYnUGVHQKHWHQ�
NRPPHU�XQGHU�nUHW�DUEHWDW�O|SDQGH�PHG�DWW�VlQND�GH�K|JD�
VMXNWDOHQ��HWW�NUDIWWDJ�WRJV�L�VOXWHW�DY�nUHW�������/RNDOYnU�
GHQ�KDU�XW|NDGH�XSSGUDJ�XQGHU������Sn�JUXQG�DY�&RYLG-
��� 

(NRQRPLVND�I|UlQGULQJDU 
6DPKlOOVE\JJQDGVDYGHOQLQJHQV�QHWWREXGJHW�I|U�nU������
lU�������PQNU��8W|YHU�LQWHUQNRUULJHULQJDU�KDU�UDPHQ�
|NDWV�PHG���PQNU��$Y�XW|NQLQJHQ�lU�����PQNU�ULNWDW�WLOO�
UlGGQLQJVWMlQVWHQV�Q\D�NULV-�RFK�EHUHGVNDSVRUJDQLVDWLRQ�
RFK���PQNU�WLOO�Q\�|YHUVLNWVSODQ��5HVWHUDQGH�UDP|NQLQJ��
WLOOVDPPDQV�PHG�RPGLVSRQHULQJDU�PHOODQ�YHUNVDPKHWHU�
QD��KDU�IUlPVW�JnWW�WLOO�DWW�WlFND�XQGHUEXGJHWHUDGH�NRVWQD�
GHU�I|U�WUDILNEHO\VQLQJ��OLYVPHGHO��UHSDUDWLRQ�RFK�XQGHU�
KnOO�DY�PDVNLQHU�VDPW�WLOONRPQD�NRVWQDGHU�I|U�EUDQGSRV�
WHU��VDPYHUNDQ�PP��� 

'n�EXGJHWHQ�lU�P\FNHW�VWUDP��VDPWLGLJW�VRP�LQGH[HULQJDU�
DY�DYWDO�RFK�OLNQDQGH�lU�VWlQGLJW�nWHUNRPPDQGH��lU�GHW�
DYJ|UDQGH�DWW�NRVWQDGVHIIHNWLYLVHULQJDU�NRPPHU�WLOO�VWnQG�
RP�YHUNVDPKHWHUQD�VND�U\PPDV�LQRP�EXGJHW�IUDPJHQW�� 

8QGHU�PDUN-�RFK�H[SORDWHULQJVYHUNVDPKHWHQ�XSSWDV�VnYlO�
UHDOLVDWLRQVYLQVWHU�VRP�UHDOLVDWLRQVI|UOXVWHU�YLG�I|UVlOM�
QLQJ�DY�NRPPXQHQV�IDVWLJKHWHU��5HVXOWDWHW�YDULHUDU�GlU�
PHG�NUDIWLJW�IUnQ�nU�WLOO�nU��9HUNVDPKHWHQ�lU�XQGHUEXGJH�
WHUDG�VHWW�WLOO�GHW�VWRUD�DQWDOHW�XSSGUDJ�VDPW�GHQ�UnGDQGH�
K|JD�H[SORDWHULQJVWDNWHQ�RFK�lU�GlUPHG�EHURHQGH�DY�UHD�
OLVDWLRQVYLQVWHU�I|U�DWW�NXQQD�KnOOD�EXGJHW� 

)|UYlQWDG�XWYHFNOLQJ 
cUHW������KDU�YDULW�HWW�NRQVWLJW�nU�PHG�VWRU�&RYLG-���Sn�
YHUNDQ��0nQJD�SODQHU�RFK�I|UYlQWQLQJDU�KDU�InWW�VNMXWD�Sn�
IUDPWLGHQ�I|U�DWW�NXQQD�KDQWHUD�SDQGHPLQV�XWPDQLQJDU��
.RPPDQGH�XWPDQLQJDU�I|U�IUDPWLGHQ�lU�GlUI|U�YlOGLJW�OLN�
I|UHJnHQGH�nU�PHG�GLJLWDOLVHULQJHQ�DY�YHUNVDPKHWHUQD��
NRPSHWHQVI|UV|UMQLQJ�RFK�XWELOGQLQJ�DY�SHUVRQDO�I|U�DWW�
P|WD�GH�Q\D�NUDYHQ��7LOOVDPPDQV�PHG�+5�DYGHOQLQJHQ�
DUEHWH�I|U�DWW�PLQVND�VMXNIUnQYDURQ�JHQRP�I|UElWWUDG�DU�
EHWVPLOM|��$QSDVVD�RFK�HIIHNWLYLVHUD�DPELWLRQVQLYnQ�Sn�
UHVSHNWLYH�YHUNVDPKHW�I|U�DWW�Qn�HQ�HNRQRPL�L�EDODQV��9L�
NRPPHU�lYHQ�ULNWD�LQ�RVV�Sn�DWW�IRNXVHUD�Sn�UlWW�VDNHU�XWL�
IUnQ�YnUD�DQVYDUVRPUnGHQ�RFK�OHYHUHUD�NYDOLWHW�PHG�HWW�
JRWW�EHP|WDQGH�XQGHU������� 

.6�6DPKlOOVE\JJQDGVDYGHOQLQJHQ�������PLOMRQHU�NU 

%XGJHW�����   -����� 

/|QHDQVODJ   ��� 

.RUULJHULQJ�LQWHUQD�NRVWQDGVSRVWHU����� -���� 

)|UlQGULQJDU�����     

.RUULJHULQJ�LQWHUQD�NRVWQDGVSRVWHU����� ���� 

7LOOVNRWW     -��� 

%XGJHW�����   -����� 
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8WYHFNOLQJVDYGHOQLQJHQ� 

$YGHOQLQJVFKHI�      )|UYDOWQLQJVFKHI�   ��������� 
7KRPDV�6YlUG      &DUROLQD�/HLMRQUDP�     

9HUNVDPKHWVEHVNULYQLQJ� 
8WYHFNOLQJVDYGHOQLQJHQ�LQJnU�L�NRPPXQVW\UHOVHI|UYDOW�
QLQJHQ�RFK�DQVYDUDU�I|U�1lULQJVOLYVHQKHWHQ��IULWLGVDQOlJJ�
QLQJDU��I|UHQLQJVELGUDJ��6/86�$OODV�9LPPHUE\��IRON�
KlOVD��EDUQNRQYHQWLRQHQ��%5c��.XOWXUVNRODQ��)DEULNHQ��
YnUD�0|WHVSODWVHU��LQWHUQDWLRQHOOD�SURMHNW�VDPW�NRSSOLQJ�
WLOO�WXULVWE\UnQ�� 

,�GHW�GDJOLJD�DUEHWHW�LQJnU�EODQG�DQQDW��I|UHWDJVNRQWDNWHU�
RFK�EHV|N��VWDUWD�HJHW�XWELOGQLQJDU��IUnJRU�U|UDQGH�I|UH�
WDJVPDUN��HYHQHPDQJ�PP� 

9LNWLJD�KlQGHOVHU�XQGHU�nUHW 
9LPPHUE\�NRPPXQ�VND�YDUD�HWW�DWWUDNWLYW�VW|G�I|U�NRP�
PXQHQV�QlULQJVOLY��.RPPXQHQV�VHUYLFH�WLOO�I|UHWDJHQ�VND�
KnOOD�K|J�NODVV��'LDORJHQ�PHOODQ�NRPPXQHQ�RFK�I|UHWDJHQ�
VND�YDUD�HQNHO�RFK�HIIHNWLY��8WYHFNOD�YDUXPlUNHW�9LP�
PHUE\�ELGUDU�WLOO�HWW�IUDPJnQJVULNW�QlULQJVOLY� 

3ULRULWHUDGH�XSSGUDJ������ 
· 0nO�–�HQ�HNRQRPL�L�EDODQV�lYHQ������–�GHQQD�PnOVlWW�

QLQJ�InU�H[WUD�IRNXV������Gn�YL�KDU�HWW�VSDUEHWLQJ�Sn�
8WYHFNOLQJVDYGHOQLQJHQ�YLONHW�PHGI|U�SHUVRQHOOD�QHG�
VNlUQLQJDU�MlPI|UW����� 

· 6lNHUVWlOOD�HNRQRPLVW\UQLQJHQ�GlU�YHUNVDPKHWHUQD�
WRWDOW�VHWW�EHGULYV�LQRP�WLOOGHODGH�UHVXUVHU�PHG�IRNXV�Sn�
DWW�XWYHFNOD�RFK�Yl[OD�XSS�UHVXOWDWHW�I|U�DYGHOQLQJHQ�� 

· 3URFHVVDQVYDU�I|U�SURMHNWHW�´6WlUNW�ORNDO�DWWUDNWLRQV�
NUDIW´�YLONHQ�Yl[ODV�XSS�WLOO�$OODV�9LPPHUE\� 

· $QVYDUD�I|U�DWW�YL�XQGHU������KDU�HQ�XSSGDWHUDG�Ql�
ULQJVOLYVVWUDWHJL�RFK�HQ�KDQGHOVVWUDWHJL���YLONHQ�lU�HQ�
YLNWLJ�GHO�L�NRPPXQHQV�NRPPDQGH�|YHUVLNWVSODQ���XW�
YHFNOD�HWW�IXQJHUDQGH�QlULQJVOLYVDUEHWH�L�9LPPHUE\�
NRPPXQ��LQGXVWULPDUN��UDQNLQJ��EHP|WDQGH�RFK�YlUG�
VNDS��XWYHFNOD�IXQJHUDQGH�VWUXNWXUHU�NULQJ�P|WHQ�PHG�
QlULQJVOLYHW��NRPPXQLNDWLRQ�RFK�UDSSRUWHULQJ�NULQJ�
I|UHWDJVEHV|N�� 

· 8WUHGQLQJ�IlUGLJVWlOOV�´KXU�E|U�HQ�IUDPWLGD�WXULVWE\Un�
YHUNVDPKHW�VH�XW´ 

· )|UlQGUD�RFK�XWYHFNOD�YnU�LQIO\WWDUVHUYLFH 
· %LGUD�L�SURFHVVHQ�NULQJ�KXU�YL�VND�In�LKRS�VDPKlOOVSOD�

QHULQJHQ�LQYHVWHULQJDU�XWLIUnQ�HWW�KnOOEDUW�SHUVSHNWLY� 
· 9LGDUHXWYHFNOD�´VWDUWD�HJHW´�NRQFHSWHW�–�LGDJ�L�NXUV�

IRUPDW 
· ,QJnU�L�NRPPXQHQV�VlNHUKHWVJUXSS 
· 8WYHFNOD�NRQFHSWHW�´6YHULJHV�ElVWD�.XOWXUVNROD´ 
· 9L�XWYHFNODU�DUEHWHW�PHG�IRONKlOVD��VWlUND��VDPRUGQD�

RFK�XWYHFNOD�YnUDW�0|WHVSODWVNRQFHSW��I|UHQLQJVVDP�
YHUNDQ��EDUQNRQYHQWLRQHQ��)DEULNHQ��LQWHJUDWLRQ�VDPW�
XQJGRPVYHUNVDPKHW�L�HQOLJKHW�PHG�6/86�$OODV�9LP�
PHUE\ 

· 0DUNQDGVI|ULQJHQ�DY�YnU�I|UHWDJVPDUN�NRPPHU�DWW�
IRUWVlWWD�XQGHU������GlULEODQG�.U|QVPRQ� 

%HKRY�ILQQV�lYHQ�I|U�IRUWVDWW�QlULQJVOLYVXWYHFNOLQJ�LQRP�
EHV|NVQlULQJHQ��KDQGHOQ�RFK�WLOO�ROLND�HYHQWV�W�H[��´*RG�
0RUJRQ�9LPPHUE\´�RFK�)|UHWDJVJDODQ�� 

(NRQRPLVND�I|UlQGULQJDU� 
cU������KDU�XWYHFNOLQJVDYGHOQLQJHQ�HQ�EXGJHWUDP�Sn������
PQNU��9LONHW�LQQHElU�HQ�PLQVNQLQJ�PHG�����PQNU�MlPI|UW�
PHG�EXGJHWUDP�������'HW�lU�HQ�NRPELQDWLRQ�DY�OlJUH�LQ�
WHUQD�NRVWQDGVSRVWHU��UDPWLOOVNRWW�WLOO�I|UHQLQJVVW|G�RFK�HWW�
VSDUEHWLQJ�VRP�NRPPHU�SnYHUND�SHUVRQDOVLGDQ� 

)|UYlQWDG�XWYHFNOLQJ� 
'HQ�VW|UVWD�XWPDQLQJHQ������lU�DWW�DQSDVVD�YHUNVDPKHWHU�
QD�WLOO�GHQ�WLOOGHODGH�EXGJHWUDPHQ��Gn�YL�KDU�HWW�VSDUEHWLQJ�
Sn�DYGHOQLQJHQ�–�'HWWD�NRPPHU�In�WLOO�NRQVHNYHQV�DWW�YL�
PLQVNDU�YnU�SHUVRQDOVW\UND��([DNW�KXU�YHUNVDPKHWHUQD�
YHUNVDPKHWHQ�NRPPHU�DWW�SnYHUNDV�YHW�YL�LQWH�L�GDJVOlJHW� 

9L�DQSDVVDU�YnU�WLOOJlQJOLJKHW�VRP�HWW�OHG�L�HQ�|NDG�VHUYLFH�
WLOO�I|UHWDJDUH�RFK�PHGERUJDUH�I|U�DWW��GlULJHQRP�I|UElWWUD�
PHGERUJDUGLDORJHQ��'lUI|U�IO\WWDGH�8WYHFNOLQJVDYGHO�
QLQJHQ�WLOO�5nGKXVHW�L�VOXWHW�DY�QRYHPEHU�������'HWWD�VHV�
RFNVn�VRP�HWW�I|UVWD�VWHJ�L�DWW�VDPPDQIRJD�7XULVWE\UnQV�
YHUNVDPKHW�PHG�8WYHFNOLQJVDYGHOQLQJHQ��(QKHWVFKHIHQ�
I|U�.XOWXUVNRODQ�KDU�GRFN�NYDU�VLQ�DUEHWVSODWV�Sn�.XOWXUV�
NRODQ� 

.6�8WYHFNOLQJVDYGHOQLQJHQ�������PLOMRQHU�NU 

%XGJHW�����   -���� 

/|QHDQVODJ   ��� 

2PRUJDQLVDWLRQ   ��� 

$YGUDJ�LQWHUQD�NRVWQDGVSRVWHU����� ��� 

)|UlQGULQJDU�����     

7LOOlJJ�LQWHUQD�NRVWQDGVSRVWHU����� -��� 

7LOOVNRWW�����   -��� 

$YGUDJ�����   ��� 

%XGJHW�����   -���� 
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0nO�I|U�.RPPXQVW\UHOVHQ 0nO�I|U�.RPPXQVW\UHOVHQ 
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6RFLDOQlPQGHQV�QlPQGSODQ� 
)|UYDOWQLQJVFKHI�            
$QHWWH�1LOVVRQ�             

9HUNVDPKHWVEHVNULYQLQJ 
6RFLDOQlPQGHQ�DQVYDUDU�I|U�lOGUHRPVRUJ��KlOVR-�RFK�VMXN�
YnUG��RPVRUJ�I|U�SHUVRQHU�PHG�IXQNWLRQVQHGVlWWQLQJ�VDPW�
LQGLYLG-�RFK�IDPLOMHRPVRUJ�� 

9LNWLJD�KlQGHOVHU�XQGHU�nUHW 
'HQ�VWRUD�KlQGHOVHQ�XQGHU������lU�GHQ�SnJnHQGH�SDQGH�
PLQ��'HQ�NRPPHU�IRUWVlWWD�JH�HIIHNWHU�L�YHUNVDPKHWHUQD�
VWRU�GHO�DY������lYHQ�RP�YDFFLQDWLRQHUQD�NRPPHU�LJnQJ�L�
E|UMDQ�DY�nUHW��'HW�lU�GH�GLUHNWD�HIIHNWHUQD�L�IRUP�DY�VPLWW�
VSULGQLQJ�RFK�VPLWWVSnUQLQJ�PHQ�RFNVn�DWW�VWRU�GHO�DY�YnUD�
PHGDUEHWDUHV�YDUGDJ�lU�I|UlQGUDG�W�H[�JHQRP�DQYlQGDQGH�
DY�VN\GGVXWUXVWQLQJ�VWRU�GHO�DY�DUEHWVWLGHQ��DQSDVVQLQJDU�
DY�YHUNVDPKHWHQ��GLJLWDOD�NRQWDNWHU�PHQ�RFNVn�EHW\GOLJW�
VW|UUH�DQGHO�VRP�DUEHWDU�KHPLIUnQ� 

8QGHU������IRUWVlWWHU�GHW�SnE|UMDGH�DUEHWHW�PHG�DWW�I|U�
lQGUD�RUJDQLVDWLRQHQ��VSHFLHOOW�LQRP�YHUNVDPKHWVRPUn�
GHQD�LQGLYLG-�RFK�IDPLOMHRPVRUJHQ�RFK�YnUG�RFK�RPVRUJ�L�
KHPPHW�GlU�Q\D�RPUnGHVLQGHOQLQJDU�KDU�VNHWW� 

%\WH�DY�YHUNVDPKHWVV\VWHP�SnE|UMDGHV������PHQ�IRUWVlW�
WHU�KHOD������RFK�NDQVNH�lYHQ�LQ�Sn������ 

$UEHWH�XWLIUnQ�GHQ�VWDWOLJD�XWUHGQLQJHQ�1lUD�YnUG�IRUWVlW�
WHU�L�VDPYHUNDQ�PHOODQ�OlQHWV�NRPPXQHU�RFK�UHJLRQHQ� 

(NRQRPLVND�I|UlQGULQJDU 
6RFLDOQlPQGHQV�EXGJHWUDP�I|U������KDU�XW|NDWV�PHG����
PQNU��'HVVD�KDU�I|UGHODWV�PHG�LQULNWQLQJHQ�DWW�nWJlUGD�
XQGHUVNRWW�Vn�OnQJW�VRP�P|MOLJW�� 

$Y�GHVVD����PQNU�lU�����PQNU�|URQPlUNWD�WLOO�lOGUH�
RPVRUJ�RFK�KDU�GlU�I|UGHODWV�WLOO�KHPWMlQVW�S�J�D�|NDG�YR�
O\P��H[WUDRUGLQlUD�RPVRUJVEHKRY�LQRP�YnUG-�RFK�RP�
VRUJVERHQGH��I|UlQGUDG�LQULNWQLQJ�I|U�GHO�DY�YnUG-�RFK�
RPVRUJVERHQGH�VDPW�GULIW�DY�Q\WW�WU\JJKHWVODUP�Sn�9L�
GDOD�� 

5HVWHUDQGH�KDU�WLOO�VW|UVWD�GHOHQ�I|UGHODWV�WLOO�YHUNVDPKHWV�
RPUnGHW�6W|G�RFK�RPVRUJ�/66�RFK�GlU�WLOO�SHUVRQOLJ�DVVL�
VWDQV��QDWWEHPDQQLQJ�JUXSSERVWDG�VDPW�YLVV�GHO�DY�H[WHUQ�
SODFHULQJ�� 

gYULJW�KDU�JnWW�WLOO�VMXNYnUGVPDWHULDO�LQRP�KlOVR-�RFK�
VMXNYnUGVHQKHWHQ��VRFLDOVHNUHWHUDUWMlQVW�LQRP�LQGLYLG-�RFK�
IDPLOMHRPVRUJHQV�EDUQ�RFK�IDPLOM��LQJHQ�XW|NQLQJ�XWDQ�
EHURHQGH�Sn�VWDWVELGUDJ�VRP�XSSK|U��VDPW�ORNDONRVWQDG�
I|U�VDWVQLQJ�Sn�VDPYHUNDQ�I|U�XQJD�PHG�ULVN-���PLVVEUXN�� 

'HQQD�I|UGHOQLQJ�LQQHElU�LQWH�DWW�DOOD�XQGHUVNRWW�lU�ILQDQ�
VLHUDGH��'HW�ILQQV�HWW�VWRUW�XQGHUVNRWW�I|U�SODFHULQJDU�DY�
EDUQ�RFK�H[WHUQSODFHULQJ�/66�lU�HQEDUW�GHOYLV�LQRP�EXG�
JHWUDPHQ�� 

7LGLJDUH�nU�KDU�LQWlNWHU�IUnQ�0LJUDWLRQVYHUNHW�I|U�PRWWD�
JDQGH�DY�IO\NWLQJDU�RFK�HQVDPNRPPDQGH�EDUQ�JHWW�|YHU�
VNRWW�RFK�Sn�Vn�VlWW�NRPSHQVHUDW�HQ�GHO�DY�XQGHUVNRWWHQ��
'HVVD�|YHUVNRWW�ILQQV�LQWH�QX�OlQJUH� 

 
)|UYlQWDG�XWYHFNOLQJ 
'H�GHPRJUDILVND�I|UlQGULQJDUQD�LQQHElU�HQ�VW|UUH�DQGHO�
lOGUH�L�EHIRONQLQJHQ�RFK�GlUPHG�IOHU�VRP�NRPPHU�EHK|YD�
KHPWMlQVW��YnUG-�RFK�RPVRUJVERHQGH�RFK�NRPPXQDO�KlOVR
-�RFK�VMXNYnUG��bYHQ�|NDU�DQGHOHQ�XQJD�YLONHW�SnYHUNDU�
LQGLYLG-�RFK�IDPLOMHRPVRUJHQ�RFK�VW|G�RFK�RPVRUJ�/66��
'HQ�SV\NLVND�RKlOVDQ�lU�VW|UUH�YLONHW�JHU�NRQVHNYHQVHU� 

.RPSHWHQVI|UV|UMQLQJHQ�lU�HQ�VWRU�IUnJD��Gn�GHW�EOLU�IlUUH�L�
\UNHVYHUNVDP�nOGHU�L�I|UKnOODQGH�WLOO�EHIRONQLQJHQ�VRP�
KHOKHW��'HW�NRPPHU�NUlYDV�VDWVQLQJDU�I|U�DWW�O\FNDV�UHNU\�
WHUD�RFK�EHKnOOD�SHUVRQDO��.RPSHWHQV�RFK�DUEHWVVlWW�PHG�
HYLGHQVEDVHUDG�SUDNWLN�lU�KHOW�Q|GYlQGLJW�L�HQ�VSHFLDOODJV�
UHJOHUDG�YHUNVDPKHW�I|U�DWW�NXQQD�Qn�UHVXOWDW��'HQ�HQ�
VNLOGD�NRPPXQHQ�NODUDU�LQWH�KHOOHU�GHW�HQVDP�XWDQ�GHQ�
QDWLRQHOOD�NXQVNDSVVW\UQLQJ�VRP�VNHU�YLD�GH�UHJLRQDOD�
VW|GVWUXNWXUHUQD�L�OlQHW�lU�Q|GYlQGLJ� 

'LJLWDOLVHULQJ�lU�HQ�DQQDQ�XWPDQLQJ�RFK�LQQHElU�I|UlQG�
ULQJVDUEHWH�PHG�GLJLWDOD�LQVODJ��'HW�NUlYHU�L�VLQ�WXU�HQ�XW�
E\JJG�LQIUDVWUXNWXU�RFK�HQ�YlO�IXQJHUDQGH�RUJDQLVDWLRQ�I|U�
LQIRUPDWLRQVVlNHUKHW�RFK�VXSSRUW� 

(Q�Q\�VRFLDOWMlQVWODJ�lU�Sn�JnQJ�YLONHW�NRPPHU�LQQHElUD�
Q\D�NUDY�Sn�GHQ�NRPPXQDOD�YHUNVDPKHWHQ� 

6RFLDOQlPQGHQ�������PLOMRQHU�NURQRU 

%XGJHW�����   -����� 

/|QHDYVODJ   ��� 

2PRUJDQLVDWLRQ   ��� 

$YGUDJ�LQWHUQD�NRVWQDGVSRVWHU����� ���� 

)|UlQGULQJDU�����     

7LOOlJJ�LQWHUQD�NRVWQDGVSRVWHU����� -���� 

7LOOVNRWW     -���� 

%XGJHW�����   -����� 
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0nO�I|U�6RFLDOQlPQGHQ 

WĞƌƐƉĞŬƟǀ EćŵŶĚĞŶƐ�ŵĊů /ŶĚŝŬĂƚŽƌ DĊůŶŝǀĊ 

�ŬŽŶŽŵŝ �Ŷ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�ďĂůĂŶƐ �ŶĚĞů�ĨƂƌďƌƵŬĂĚ�ďƵĚŐĞƚ  ϭϬϬй 

/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�
�ƌƵŬĂƌĞ 

�ƌƵŬĂƌĞ�ŽĐŚ�ƉĂƟĞŶƚĞƌ�ƐŬĂ�ǀĂƌĂ�ŶƂũĚĂ�
ŵĞĚ�ĚĞ�ŝŶƐĂƚƐĞƌ�ƐŽŵ�ŐĞƐ 

'ĞŶŽŵƐŶŝƩƐŶŝǀĊ�ŝ�ŶĂƟŽŶĞůů�
ďƌƵŬĂƌƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐ 

DŝŶƐƚ�ŐĞŶŽŵƐŶŝƩƐŶŝǀĊ�
ŵĞĚ�ŶƂũĚĂ�ďƌƵŬĂƌĞͬ

ƉĂƟĞŶƚĞƌ�ŝ�ŶĂƟŽŶĞůů�ďƌƵŬĂƌͲ
ƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŽĐŚ�
ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ƐŬĂ�ŚĂ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ŵĞĚ�
ŐŽĚ�ŬŽŵƉĞƚĞŶƐ�ĂƩ�ƵƞƂƌĂ�ƐŝƩ�ƵƉƉĚƌĂŐ 

�ŶĚĞů�ƟůůƐǀŝĚĂƌĞĂŶƐƚćůůĚĂ�
ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ŵĞĚ�ĂĚĞŬǀĂƚ�
ŬŽŵƉĞƚĞŶƐ�ĨƂƌ�ƐŝƩ�ƵƉƉĚƌĂŐ 

ϴϬй 

hƚǀĞĐŬůŝŶŐ 

/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�ďƌƵŬĂƌĞ�ƐŬĂ�ŐĞƐ�ŵƂũůŝŐŚĞƚ�
Ɵůů�ƚƌǇŐŐŚĞƚ͕�ƐćŬĞƌŚĞƚ�ŽĐŚ�ƐũćůǀƐƚćŶĚŝŐŚĞƚ�
ŐĞŶŽŵ�ĂƩ�ĚĞƚ�ĮŶŶƐ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ƐŽŵ�
ŵŽƚƐǀĂƌĂƌ�ďĞŚŽǀ 

�ŶƚĂů�Ğũ�ǀĞƌŬƐƚćůůĚĂ�ďĞƐůƵƚ�
ĞŌĞƌ�ƚƌĞ�ŵĊŶĂĚĞƌ 

�ĞƐůƵƚ�ƐŬĂ�ǀĂƌĂ�ǀĞƌŬƐƚćůůĚĂ�
ŝŶŽŵ�ƚƌĞ�ŵĊŶĂĚĞƌ 
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9HUNVDPKHWVEHVNULYQLQJ 
%DUQ-�RFK�XWELOGQLQJVQlPQGHQ�DQVYDUDU�Sn�XSSGUDJ�DY�
NRPPXQIXOOPlNWLJH�I|U�9LPPHUE\�NRPPXQV�VDPWOLJD�
SHGDJRJLVND�YHUNVDPKHWHU�LQRP�I|UVNROD�–�I|UVNROHNODVV�–�
JUXQGVNROD�–�IULWLGVKHP�–�JUXQGVlUVNROD�–�J\PQDVLXP�–�
NRPPXQDO�YX[HQXWELOGQLQJ�Sn�JUXQGOlJJDQGH�RFK�J\PQ�
DVLDO�QLYn�–�VYHQVND�I|U�LQYDQGUDUH�–�VDPKlOOVRULHQWHULQJ�
LQRP�HWDEOHULQJVUHIRUPHQ�VDPW�&DPSXV��,QJHQ�J\PQDVLH�
VlUVNROD�GULYV�L�HJHQ�UHJL��'HW�ILQQV�HWW�DQWDO�IULVWnHQGH�
YHUNVDPKHWHU��WYn�IULVWnHQGH�I|UVNRORU��HWW�IULVWnHQGH�IUL�
WLGVKHP�RFK�HQ�IULVWnHQGH�YHUNVDPKHW�VRP�GULYHU�SHGDJR�
JLVN�RPVRUJ��YLOND�ILQDQVLHUDV�DY�NRPPXQDOD�PHGHO�� 

0nOVlWWQLQJHQ�lU�DWW�DOOD�EDUQ��HOHYHU�RFK�PHGDUEHWDUH�L�
9LPPHUE\�NRPPXQ�VND�In�YLVWDV�L�HQ�PLOM|�GlU�GHQ�JH�
PHQVDPPD�YlUGHJUXQGHQ�lU�DWW�DOOD�NDQ�RFK�YLOO��)|UVNR�
ORU�RFK�VNRORU�VND�HUEMXGD�OlUPLOM|HU�GlU�EDUQ�RFK�HOHYHU�
VWLPXOHUDV�WLOO�RSWLPDO�XWYHFNOLQJ��$OOD�YHUNVDPKHWHU�VND�
SUlJODV�DY�WU\JJKHW��K|JD�I|UYlQWQLQJDU�RFK�ULPOLJD�NUDY�
RFK�DOOD�SHGDJRJHU�VND�KD�HWW�JHPHQVDPW�I|UKnOOQLQJVVlWW�
WLOO�NXQVNDSVXWYHFNOLQJ��6lUVNLOW�YLNWLJW�lU�GHW�DWW�EHDNWD�
DOOD�EDUQV�RFK�HOHYHUV�UlWW�WLOO�OLNYlUGLJ�XWELOGQLQJ�� 

9LNWLJD�KlQGHOVHU�XQGHU�nUHW 
· 6LWXDWLRQHQ�NULQJ�&RYLG-���KDU�VWDUNW�SUlJODW�KHOD�SHUL�

RGHQ�IUDP�WLOO�QX��RFK�NRPPHU�PHG�VW|UVWD�VDQQROLNKHW�
DWW�IRUWVlWWD�SUlJOD�YHUNVDPKHWHUQD�XQGHU�UHVWHQ�DY�
OlVnUHW��0\FNHW�XWYHFNOLQJVDUEHWH�KDU�ODJWV�Sn�LV�XQGHU�
SHULRGHQ��Gn�DOOW�IRNXV�KDU�EHK|YW�OlJJDV�Sn�DWW�I|UH�
E\JJD�VPLWWVSULGQLQJ��In�YHUNVDPKHWHQ�DWW�IXQJHUD�GDJ�
OLJHQ�RFK�WD�IUDP�SODQHU�RFK�UXWLQHU�NRSSODW�WLOO�GHQ�
SnJnHQGH�SDQGHPLQ� 

· &DPSXV�9LPPHUE\�IRUWVlWWHU�DWW�Yl[D��RFK�KDU�VNULYLW�
DYWDO�PHG�/LQN|SLQJV�8QLYHUVLWHW�RP�DWW�VWDUWD�SURJUDP�
I|U�JUXQGOlUDUH�PHG�LQULNWQLQJ�IULWLGVKHP��6WDUW�DXJ�
����� 

· )|UYDOWQLQJHQV�GLJLWDOLVHULQJVDUEHWH�KDU�WDJLW�HWW�VWRUW�
NOLY�IUDPnW��Gn�GHQ�GLJLWDOD�WHNQLNHQ�DQYlQWV�IUHNYHQW�
I|U�P|WHQ�RFK�XQGHUYLVQLQJ�L�VDPEDQG�PHG�FRYLG�-��� 

· 9nUG�RFK�RPVRUJVSURJUDPPHW�Sn�J\PQDVLHW�KDU�IUnQ�
RFK�PHG�KW������NODVVHU�L�DOOD�nUVNXUVHU��'HW�LQQHElU�DWW�
\WWHUOLJDUH�HQ�WMlQVW�YnUGOlUDUH�KDU�UHNU\WHUDWV��bPQHV�
SODQHUQD�I|U�IOHUD�QDWLRQHOOD�SURJUDP�KDU�UHYLGHUDWV��1\�
WHNQLN�KDU�LQI|UWV�Sn�)RUGRQV-�RFK�WUDQVSRUWSURJUDP�
PHW�RFK�Q\�NXUVVWUXNWXU�KDU�LQI|UWV�Sn�9nUG-�RFK�RP�
VRUJVSURJUDPPHW 

· $QWDOHW�HOHYHU�Sn�J\PQDVLHVNRODQ�|NDU��GHW�LQQHElU�
IUlPVW�|NDQGH�NRVWQDGHU�I|U�,7�PHQ�lYHQ�DQGUD�RPUn�
GHQ�JHU�|NDQGH�NRVWQDGHU�H[��OlURPHGHO�RFK�I|UEUXN�
QLQJVPDWHULDO� 

· (WW�VW|UUH�DQWDO�XQJGRPDU�YlOMHU�VNRORU�L�DQGUD�NRPPX�
QHU�YLONHW�JHU�|NDQGH�,.(�NRVWQDGHU 

· 8W|NDG�GLJLWDOLVHULQJ�–�I|UVNRORUQD�KDU�UXVWDWV�PHG�
SURMHNWRUHU�RFK�LSDGV 

· /lJUH�EDUQDQWDO�PHGI|UGH�VWlQJQLQJ�DY�%XOOHUE\QV�I|U�
VNROD 

· 8W|NDGH�DYGHOQLQJDU�Sn�-XQLEDFNHQ�L�7XQD�RFK��.DWW�
KXOW�L�6WRUHEUR 

· )RUWVDWW�SODQHULQJVSURFHVV�PHG�6.5�UDPDYWDO�I|U�Q\�
E\JJQDWLRQ�DY�I|UVNROD� 

· .RPSHWHQVI|UV|UMQLQJ�–�PlUNEDUD�VYnULJKHWHU�DWW�UH�
NU\WHUD�I|UVNROOlUDUH 

· $UEHWHW�PHG�I|UVWXGLHQ�NULQJ�HYHQWXHOO�Q\E\JJQDWLRQ�
DY�VNROD�KDU�SnE|UMDWV��RFK�NRPPHU�I|UPRGOLJHQ�XQGHU�
�����OHGD�IUDP�WLOO�HWW�LQULNWQLQJVEHVOXW�IUnQ�NRPPXQ�
VW\UHOVHQ� 

(NRQRPLVND�I|UlQGULQJDU 
�����nUV�EXGJHWUDP�OLJJHU�L�SULQFLS�Sn�VDPPD�QLYn�VRP�
������%81�KDU�HQ�UDP|NQLQJ�Sn������PQNU�RFK�GHQ�XW|�
NDGH�UDPHQ�NRPPHU�DWW�I|UGHODV�WLOO�OlVSURJUDPPHW��VNRO�
KlOVDQ�RFK�ORNDOHU�L�JUXQGVNROD�RFK�I|UVNROHNODVV�VDPW�WLOO�
LQWHUNRPPXQDO�HUVlWWQLQJ�Sn�J\PQDVLHW�RFK�ORNDOHU�Sn�
&DPSXV�9LPPHUE\�� 

 
 

%DUQ-�RFK�XWELOGQLQJVQlPQGHQV�QlPQGSODQ� 
)|UYDOWQLQJVFKHI�           
2OD�.DUOVVRQ�            

%DUQ�RFK�XWELOGQLQJVQlPQGHQ�������PLOMRQHU�NURQRU 

%XGJHW�����   -����� 

/|QHDQVODJ   ��� 

$YGUDJ�LQWHUQD�NRVWQDGVSRVWHU����� ���� 

)|UlQGULQJDU�����     

7LOOlJJ�LQWHUQD�NRVWQDGVSRVWHU����� -���� 

7LOOVNRWW     -��� 

%XGJHW�����   -����� 
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)|UYlQWDG�XWYHFNOLQJ 
gYHUJULSDQGH� 

'HW�lU�VYnUW�DWW�I|UXWVH�KXU�nUHW�IUDPnW�NRPPHU�DWW�XWYHFNOD�
VLJ��Gn�OlJHW�NULQJ�SDQGHPLQ�IRUWIDUDQGH�lU�RNODUW�IUDPnW��,�
YLVVD�VFHQDULRQ�Vn�I|UV�GHW�IUDP�DWW�YL�NRPPHU�DWW�In�OHYD�
PHG�QXYDUDQGH�EHJUlQVQLQJDU�RFK�UHVWULNWLRQHU�PLQVW�HWW�nU�
WLOO��1X�SnJnU�HWW�DUEHWH�LQRP�I|UYDOWQLQJHQ�DWW�KLWWD�KnOOEDUD�
O|VQLQJDU�L�GHQ�QXYDUDQGH�VLWXDWLRQHQ��VDPW�DWW�VWDUWD�XSS�
GHW�XWYHFNOLQJVDUEHWH�RFK�DQGUD�RPUnGHQ�VRP�ODGHV�Sn�LV�
XQGHU�GHQ�DNXWD�NULVHQ������ 

)|UYDOWQLQJHQV��RFK�NRPPXQHQV��HNRQRPLVND�XWPDQLQJDU�
lU�VWRUD�IUDPnW��6.5�KDU�LQIRUPHUDW�RP�VLQD�SURJQRVHU�I|U�
9LPPHUE\�NRPPXQ�XU�HWW�HNRQRPLVNW�SHUVSHNWLY��RFK�GHW�
VHU�XWPDQDQGH�XW�XQGHU�GH�NRPPDQGH���nUHQ��'HQ�VWRUD�
GHPRJUDILVND�XWPDQLQJHQ��GYV�DWW�DQWDOHW�LQYnQDUH�VRP�EL�
GUDU�WLOO�VNDWWHLQWlNWHUQD�PLQVNDU�NUDIWLJW�RFK�GHQ�DQGHO�DY�
LQYnQDUQD�VRP�LQQHElU�NRVWQDGHU�I|U�NRPPXQHQ��EDUQ�RFK�
lOGUH��|NDU��SnYHUNDU�NRPPXQHQ�VWDUNW��8W|YHU�GHW�Vn�ILQQV�
GHW�YlOGLJW�VWRUD�EHKRY�DY�LQYHVWHULQJDU�L�NRPPXQHQ��,�
V\IWH�DWW�KLWWD�KnOOEDUD�YlJDU�IUDPnW�L�GHWWD��Vn�DUEHWDGH�FKH�
IHUQD�XQGHU�K|VWHQ������PHG�DWW�WD�IUDP�ROLND�I|UVODJ�WLOO�
NRVWQDGVHIIHNWLYLVHULQJDU�LQRP�KHOD�I|UYDOWQLQJHQ��(YHQWX�
HOOD�EHVOXW�XWLIUnQ�I|UVODJHQ�WDV�DY�QlPQG�YnUHQ������ 

)|UVNRODQ� 

$QWDO�EDUQ�VRP�I|GV�L�9LPPHUE\�KDU�|NDW�GH�VHQDVWH�nUHQ�
YLONHW�UHGDQ�PHGI|UW�IOHU�EDUQ�L�I|UVNRODQ��gNQLQJHQ�KDU�
SODQDW�XW��RFK�GH�QlUPDVWH�nUHQ�EOLU�GHW�WUROLJWYLV�LQWH�\WWHU�
OLJDUH�|NQLQJDU��'HW�YL�VHU�L�SURJQRVHQ�lU�HQ�OLWHQ�PLQVN�
QLQJ�DY�DQWDOHW�EDUQ�L�I|UVNRODQ�� 

,�I|UVNRODQV�UHYLGHUDGH�OlURSODQ�O\IWV�GH�|NDGH�NUDYHQ�NULQJ�
GLJLWDOLVHULQJ��8WELOGQLQJHQ�VND�JH�EDUQHQ�I|UXWVlWWQLQJDU�
DWW�XWYHFNOD�DGHNYDW�GLJLWDO�NRPSHWHQV�JHQRP�DWW�JH�GHP�
P|MOLJKHW�DWW�XWYHFNOD�HQ�I|UVWnHOVH�I|U�GHQ�GLJLWDOLVHULQJ�GH�
P|WHU�L�YDUGDJHQ��%DUQHQ�VND�JHV�P|MOLJKHW�DWW�JUXQGOlJJD�
HWW�NULWLVNW�RFK�DQVYDUVIXOOW�I|UKnOOQLQJVVlWW�WLOO�GLJLWDO�WHN�
QLN��I|U�DWW�GH�Sn�VLNW�VND�NXQQD�VH�P|MOLJKHWHU�RFK�I|UVWn�
ULVNHU�VDPW�NXQQD�YlUGHUD�LQIRUPDWLRQ��)|UVNRORUQD�L�9LP�
PHUE\�lU�L�EHKRY�DY�HQ�,7-�SHGDJRJ�VRP�NDQ�YDUD�HWW�VW|G�
I|U�SHGDJRJHUQD�L�DUEHWHW�PHG�GLJLWDOLVHULQJHQ�� 

,�I|UVNRODQV�UHYLGHUDGH�OlURSODQ�I|UW\GOLJDV�XQGHUYLVQLQJV�
EHJUHSSHW��'HW�lU�HQ�SRVLWLY�XWYHFNOLQJ�L�9LPPHUE\V�I|U�
VNRORU�NULQJ�OLNYlUGLJKHW�L�XQGHUYLVQLQJHQ��9L�VHU�HWW�XW|NDW�
NROOHJLDOW�OlUDQGH�EODQG�SHGDJRJHUQD�RFK�OHGQLQJVJUXSSHQ�
I|U�I|UVNRODQ��9L�IRUWVlWWHU�VDWVD�Sn�NRPPXQ|YHUJULSDQGH�
XWYHFNOLQJVJUXSSHU�VRP�lU�HWW�YHUNW\J�I|U�DUEHWHW�PHG�OLN�
YlUGLJKHWHQ��*UXSSHU�VRP�lU�LJnQJ�XQGHU�K|VWHQ�RFK�HQ�ELW�
LQ�Sn������lU�3HGDJRJLVN�GRNXPHQWDWLRQ�VDPW�3ODQ�I|U�OLND�
UlWWLJKHWHU�� 

'HW�ILQQV�HQ�IRUWVDWW�RUR�NULQJ�NRPSHWHQVI|UV|UMQLQJHQ�L�

I|UVNRODQ��$QWDOHW�XWELOGDGH�I|UVNROOlUDUH�VMXQNHU�RFK�YL�KDU�
VYnUW�DWW�UHNU\WHUD�I|UVNROOlUDUH�WLOO�YnUD�I|UVNRORU��'HW�lU�
IUDPI|UDOOW�\WWHURPUnGHQ�VRP�YL�VHU�VYnULJKHWHQ�DWW�EHKnOOD�
RFK�UHNU\WHUD�PHGDUEHWDUH�� 

*UXQGVNRODQ� 

1lU�GHW�JlOOHU�JUXQGVNRODQ�Vn�KDU�XWYHFNOLQJHQ�PHG�NUDIWLJW�
|NDW�HOHYDQWDO�L�VNRODQ�WLOO�YLVV�GHO�IRUWVDWW��9L�NDQ�XQGHU�
OlVnUHW�����������VH�HQ�YLVV�DYPDWWQLQJ��PHQ�GHW�NRPPHU�
DWW�YDUD�HWW�IRUWVDWW�K|JW�WU\FN��IUlPVW�L�9LPPHUE\��DY�HOH�
YHU�LQRP�)-��GHQ�NRPPDQGH��-nUVSHULRGHQ��(OHY|NQLQJHQ�L�
JUXQG�VNRODQ�VWlOOHU�VWRUD�NUDY�Sn�XW|NDGH�VNROORNDOHU�L�
9LPPHUE\�WlWRUW�� 

/lVD-VNULYD-UlNQD�JDUDQWLQ�E|UMDU�JlOOD�IU�R�P�MXOL�������
.DUWOlJJQLQJ�DY�HOHYHUQDV�NXQVNDSHU�L�I|UVNROHNODVV�JH�
QRPI|UV�JHQRP�PDWHULDOHW�´+LWWD�VSUnNHW�RFK�+LWWD�PDWH�
PDWLNHQ´�XQGHU�K|VWHQ������RFK�YnUHQ������I|U�VDPWOLJD�
HOHYHU��.RSSODW�WLOO�JDUDQWLQ�VND�lYHQ�HWW�REOLJDWRULVNW�EH�
G|PQLQJVVW|G�DQYlQGDV�I|U�HOHYHU�L�nN����%HG|PQLQJVVW|�
GHW�J|U�DWW�YL�WLGLJW�NDQ�LGHQWLILHUD�HOHYHU�VRP�ULVNHUDU�DWW�In��
HOOHU�VRP�UHGDQ�KDU��OlV-�RFK�VNULYVYnULJKHWHU��1lPQGHQ�
JDY�I|UYDOWQLQJHQ�L�XSSGUDJ�DWW�WLOOVDPPDQV�PHG�SHGDJR�
JHUQD�XWUHGD�YLOND�HNRQRPLVND�VDWVQLQJDU�VRP�VNXOOH�NXQQD�
JHQRPI|UDV�L�V\IWH�DWW�|ND�OlV-�RFK�VNULYNXQQLJKHWHQ�I|U�
HOHYHUQD�L�GH�WLGLJDUH�nUHQ��5HVXOWDWHW�DY�GHWWD�LQJnU�L�QlPQ�
GHQV�EXGJHWDUEHWH�I|U�nU������ 

5HYLGHULQJ�DY�NXUV-�RFK�lPQHVSODQHU�KDU�EHVOXWDWV�DY�ULNV�
GDJHQ��'H�UHYLGHUDGH�NXUVSODQHUQD�I|U�JUXQGVNRODQ�NRP�
PHU�DWW�WUlGD�LNUDIW���MXOL�������'n�NRPPHU�GHW�DWW�LQQHElUD�
HWW�DUEHWH�Sn�VNRORUQD�PHG�LPSOHPHQWHULQJ�DY�GH�Q\D�NXUV-�
RFK�lPQHVSODQHUQD� 

1\�ODJVWLIWQLQJ�KDU�lYHQ�EHVOXWDWV�QlU�GHW�JlOOHU�|NDGH�P|M�
OLJKHWHU�I|U�IMlUUXQGHUYLVQLQJ��RFK�GHQ�ODJHQ�WUlGHU�LNUDIW���
DXJ�������8QGHU�K|VWHQ�NRPPHU�I|UYDOWQLQJHQ�WLOOVDPPDQV�
PHG�UHNWRUHU�RFK�,.7-SHGDJRJ�DWW�XWUHGD�KXU�GHWWD�NDQ�LP�
SOHPHQWHUDV�L�YnU�NRPPXQ��'HQ�Q\D�P|MOLJKHWHQ�LQQHElU�
DWW�YL�QX�NDQ�XQGHUYLVD�L�IOHU�lPQHQ�YLD�IMlUUXQGHUYLVQLQJ�
lQ�WLGLJDUH� 
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0nO�I|U�%DUQ-��RFK�XWELOGQLQJVQlPQGHQ 

WĞƌƐƉĞŬƟǀ EćŵŶĚĞŶƐ�ŵĊů /ŶĚŝŬĂƚŽƌ DĊůŶŝǀĊ 

�ŬŽŶŽŵŝ (Q�HNRQRPL�L�EDODQV�GlU�UHVXU�
VHUQD�I|UGHODV�EHKRYVVW\UW� $QGHO�I|UEUXNDG�EXGJHW ���� 

/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�
�ƌƵŬĂƌĞ 

9nUGQDGVKDYDUH�L�I|UVNROD�
VNROD�RFK�HOHYHU�lU�Q|MGD�PHG�

YHUNVDPKHWHQ 
0HGHOYlUGH�HQNlWHU�WLOO�HOHYHU�RFK�YnUGQDGVKDYDUH ш�ϴ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�
ŽĐŚ�ŵĞĚĂƌďĞͲ

ƚĂƌĞ 

$OOD�I|UYDOWQLQJHQV�DUEHWVSODW�
VHU�SUlJODV�DY�HQ�JRG�SV\NLVN�

RFK�I\VLVN�DUEHWVPLOM| 

0HGHOYlUGH�PHGDUEHWDUHQNlWHU�%R8 ��� 

6MXNIUnQYDUR 
(Q�SURFHQWHQKHW�
OlJUH�lQ�ULNVVQLW�

WHW 

hƚǀĞĐŬůŝŶŐ 
$OOD�I|UVNRORU�RFK�VNRORU�KDU�
HQ�PLOM|�IUL�IUnQ�NUlQNDQGH�
EHKDQGOLQJ��GLVNULPLQHULQJ�

HOOHU�WUDNDVVHULHU 

6./�V�VNROHQNlW�nN�����-DJ�NlQQHU�PLJ�WU\JJ�L�VNRODQ� ��� 

.ULWLN�IUnQ�6NROLQVSHNWLRQHQ�JlOODQGH�NUlQNQLQJVlUHQGHQ �� 
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0LOM|-�RFK�E\JJQDGVQlPQGHQ�+XOWVIUHG�–� 
9LPPHUE\V�QlPQGSODQ� 
)|UYDOWQLQJVFKHI�          
$QGHUV�+HOJpH�           

9HUNVDPKHWVEHVNULYQLQJ 
0LOM|-�RFK�E\JJQDGVQlPQGHQ�DQVYDUDU�I|U�WLOOV\Q��ORY�RFK�
NRQWUROO�HQOLJW�PLOM|EDONHQ��SODQ-�RFK�E\JJODJHQ��OLYVPH�
GHOVODJHQ�RFK�ODJHQ�RP�WREDN�RFK�OLNQDQGH�SURGXNWHU�L�
+XOWVIUHGV�RFK�9LPPHUE\�NRPPXQHU��$QVYDUVRPUnGHW�
RPIDWWDU�lYHQ�NRPPXQHUQDV�I\VLVND�SODQHULQJ��NDUW-�RFK�
PlWWHNQLVND�YHUNVDPKHW�VDPW�VHUYLFH�L�IDVWLJKHWVELOGQLQJV�
lUHQGHQ� 

0LOM|-�RFK�E\JJQDGVQlPQGHQ�VND�YHUND�I|U�HQ�KnOOEDU�XW�
YHFNOLQJ�VRP�LQQHElU�DWW�QXYDUDQGH�RFK�NRPPDQGH�JHQH�
UDWLRQHU�I|UVlNUDV�HQ�KlOVRVDP�RFK�JRG�PLOM|��9LGDUH�VND�
QlPQGHQ�YHUND�I|U�HQ�JRG�E\JJQDGVNXOWXU�VDPW�HQ�JRG�
VWDGV-�RFK�ODQGVNDSVPLOM|� 

0LOM|-�RFK�E\JJQDGVQlPQGHQ�VND�Sn�HWW�UlWWVVlNHUW�RFK�
HIIHNWLYW�VlWW�EHGULYD�WLOOV\Q�VDPW�PHG�NRUW�KDQGOlJJQLQJV�
WLG�IDWWD�EHVOXW�LQRP�DQVYDUVRPUnGHQD� 

)\VLVN�SODQHULQJ�EHGULYV�I|U�DWW�YHUND�I|U�HWW�OnQJVLNWLJW�
DQYlQGDQGH�DY�PDUN�RFK�YDWWHQ�VDPW�I|U�EHE\JJHOVHPLO�
M|QV�XWIRUPQLQJ��'HWDOMSODQHUQD�I|UHQNODU�IUDPWLGD�E\JJ�
QDWLRQHU�RFK�IUlPMDU�GlUPHG�RFNVn�HQ�KnOOEDU�VDPKlOOVXW�
YHFNOLQJ� 

1lPQGHQ�RFK�I|UYDOWQLQJHQ�GULYHU�RFK�XWYHFNODU�VDPYHU�
NDQ�PHG�DQGUD�NRPPXQHU��P\QGLJKHWHU��RUJDQLVDWLRQHU�
RFK�HQVNLOGD�SHUVRQHU� 

7LOOVDPPDQV�PHG�QlPQGHQ�VND�I|UYDOWQLQJHQ�DUEHWD�I|U�HQ�
SRVLWLY�VDPKlOOVXWYHFNOLQJ�PHG�HWW�KnOOEDUKHWVSHUVSHNWLY� 

)|U�DWW�NODUD�GHWWD�DQVYDU�EHK|YHU�YL�KD�HQ�|SSHQ�RFK�WLOOn�
WDQGH�RUJDQLVDWLRQVNXOWXU�PHG�VWROWD�PHGDUEHWDUH�RFK�EUD�
OHGDUH� 

9LNWLJD�KlQGHOVHU�XQGHU�nUHW 
'HW�XW|NDGH�WLOOV\QVDQVYDUHW�JlOODQGH�WUlQJVHO�YLG�YLVVD�
VHUYHULQJVVWlOOHQ�IRUWVlWWHU� 

*HQRPO\VQLQJ�DY�DQVYDU�HQOLJW�PLOM|EDONHQ�RFK�XSSGDWH�
ULQJ�DY�EHKRYVLQYHQWHULQJ� 

%HVOXW�RP�Q\�3%/-WD[D� 

%HVOXW�RP�Q\�GHOHJDWLRQVRUGQLQJ� 

)RUWVDWW�H-XWYHFNOLQJ��GLJLWDOW�lUHQGHIO|GH�PHG�GLJLWDOD�

DNWHU�� 

,PSOHPHQWHULQJ�DY�´(67(5´��YHUNW\J�I|U�HNRV\VWHP�
WMlQVWDQDO\V��L�SODQSURFHVVHQ� 

(NRQRPLVND�I|UlQGULQJDU 
8QGHU������J|UV�HQ�JHQHUHOO�DQSDVVQLQJ�DY�PLOM|-�RFK�
E\JJQDGVQlPQGHQV�EXGJHW�JHQRP�HQ�NRVWQDGVPLQVNQLQJ�
Sn������WNU��.RVWQDGVPLQVNQLQJHQ�OlJJV�Sn�I|UYDOWQLQJHQV�
NDQVOL��GlU�I|UYDOWQLQJHQV�JHPHQVDPPD�NRVWQDGHU�ILQQV�� 

 
)|UYlQWDG�XWYHFNOLQJ 
'LJLWDOLVHULQJHQ�DFFHOHUHUDU�–�Q\D�H-WMlQVWHU��LQWHUQW�RFK�
H[WHUQW��� 

$JHQGD�������,QWHUQW��XSSKDQGOLQJ��NRQVXPWLRQ��IRUGRQ��
IDVWLJKHWHU��HQHUJL��PDW��FHQWUDOD�VW\UGRNXPHQW��I|UYDOW�
QLQJVVSHFLILND�KDQGOLQJVSODQHU���([WHUQW��QlULQJVOLY��LQGX�
VWUL��WUDQVSRUWHU��HQWUHSUHQDGHU��0LOM|-�RFK�E\JJQDGVI|U�
YDOWQLQJHQV�UROO��6W|G�L�W�H[�DQV|NQLQJDU��LGpHU��VDPRUG�
QLQJ�RFK�ERNVOXW� 

/HGQLQJ�RFK�VW|G�L�DUEHWHW�PHG�9LPPHUE\�NRPPXQV�|YHU�
VLNWVSODQ�� 

0LOM|�RFK�E\JJQDGVQlPQGHQ�������PLOMRQHU�NURQRU 

%XGJHW�����   -��� 

7LOOVNRWW     ��� 

%XGJHW�����   -��� 
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9,00(5%<�.20081�%8'*(7������PHG�SODQ������-�������.6�I|UVODJ 

0nO�I|U�0LOM|-�RFK�%\JJQDGVQlPQGHQ 

WĞƌƐƉĞŬƟǀ EćŵŶĚĞŶƐ�ŵĊů /ŶĚŝŬĂƚŽƌ DĊůŶŝǀĊ 

�ŬŽŶŽŵŝ sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ďĞĚƌŝǀƐ�ŝŶŽŵ�ďƵĚŐĞƚ hƞĂůů�ŝ�ƉƌŽĐĞŶƚ�Ăǀ�ŶĞƩŽďƵĚŐĞƚ  ϭϬϬй 

/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�
�ƌƵŬĂƌĞ 

'ŽĚ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ɵůů�ĨƂƌĞƚĂŐ�ŽĐŚ�ŝŶǀĊŶĂƌĞ 

�ĞƚǇŐƐŝŶĚĞǆ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ  ϳϮ 

�ĞƚǇŐƐŝŶĚĞǆ�dŝůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ  ϳϮ 

�ĞƚǇŐƐŝŶĚĞǆ��ĞŵƂƚĂŶĚĞ  ϳϵ 

�ĞƚǇŐƐŝŶĚĞǆ�<ŽŵƉĞƚĞŶƐ  ϳϯ 

�ĞƚǇŐƐŝŶĚĞǆ�ZćƩƐƐćŬĞƌŚĞƚ  ϳϯ 

�ĞƚǇŐƐŝŶĚĞǆ��īĞŬƟǀŝƚĞƚ  ϳϯ 

/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŬŽŶƐƵŵĞƌĂƌ�ƐćŬƌĂ�ůŝǀƐŵĞĚĞů �ŶĚĞů�ŐĞŶŽŵĨƂƌĚĂ�ƉůĂŶĞƌĂĚĞ�ŬŽŶƚƌŽůůĞƌ  ϭϬϬй 

/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŚĂƌ�ĞƩ�ůĊŐƚ�ďƌƵŬ�Ăǀ�ƚŽďĂŬ �ŶĚĞů�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ�ƐŽŵ�ŝŶƚĞ�ƐćůũĞƌ�ƚŽďĂŬ�Ɵůů�
ƵŶŐĚŽŵĂƌ�ƵŶĚĞƌ�ϭϴ�Ċƌ 

ϭϬϬй 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŽĐŚ�
ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ 

'ŽƩ�ƐĂŵĂƌďĞƚĞ �ŶĚĞů�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ƐŽŵ�ĂŶƐĞƌ�ĂƩ�ĚĞƚ�ĮŶŶƐ�
ĞƩ�ŐŽƩ�ƐĂŵĂƌďĞƚĞ  ϵϯй 

'ŽƩ�ůĞĚĂƌƐŬĂƉ �ŶĚĞů�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ƐŽŵ�ĂŶƐĞƌ�ĂƩ�ĚĞƚ�ĮŶŶƐ�
ĞƩ�ŐŽƩ�ůĞĚĂƌƐŬĂƉ  ϵϯй 

^ƚŽůƚŚĞƚ �ŶĚĞů�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ƐŽŵ�ĂŶƐĞƌ�ĂƩ�ĚĞƚ�ĮŶŶƐ�
ĞŶ�ƐƚŽůƚŚĞƚ  ϵϳй 

'ŽĚ�ƉĞƌƐŽŶĂůŚćůƐĂ ^ũƵŬĨƌĊŶǀĂƌŽ�ŝ�ƉƌŽĐĞŶƚ�Ăǀ�ĂƌďĞƚƐƟĚ  ϯй 

hƚǀĞĐŬůŝŶŐ 

,ĊůůďĂƌĂ�ƉůĂŶĞƌ �ĞƚĂůũƉůĂŶĞƌƐ�ƉĊǀĞƌŬĂŶ�ƉĊ�ǀĊƌ�ůŝǀƐŵŝůũƂ  Ϭ 

^ƚćŶĚŝŐƚ�ĨƂƌďćƩƌĂƚ�ŚĊůůďĂƌŚĞƚƐĂƌďĞƚĞ WůĂĐĞƌŝŶŐ�ŝ��ŬƚƵĞůů�,ĊůůďĂƌŚĞƚƐ�ĊƌůŝŐĂ�ƌĂŶŬŝŶŐ  ϭϬϬ 
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gYHUI|UP\QGDUH�L�VDPYHUNDQ 

$YGHOQLQJVFKHI�             
$QQD�(UODQGVVRQ�.DUOVVRQ�           

9HUNVDPKHWVEHVNULYQLQJ 
gYHUI|UP\QGDUHQV�XSSJLIW�lU�DWW�XW|YD�WLOOV\Q�|YHU�JRGH�
PlQ��I|UYDOWDUH�RFK�I|UP\QGDUH��'HQQD�WLOOV\Q�VN\GGDU�
SHUVRQHU�VRP�LQWH�NDQ�WD�YDUD�Sn�VLQD�UlWWLJKHWHU�HOOHU�VN|WD�
VLQ�HNRQRPL�RFK�VRP�DY�GHQ�DQOHGQLQJHQ�KDU�HQ�JRG�PDQ�
HOOHU�I|UYDOWDUH�XWVHGG�I|U�VLJ��gYHUI|UP\QGDUHQ�XWVHU�RFK�
I|URUGQDU�VMlOY�JRG�PDQ�I|U�HQVDPNRPPDQGH�IO\NWLQJ�
EDUQ��9HUNVDPKHWHQ�lU�HQ�ODJUHJOHUDG�P\QGLJKHWVXW|Y�
QLQJ��9LPPHUE\��.LQGD��cWYLGDEHUJ�RFK�<GUH�VDPYHUNDU�
YLD�HQ�JHPHQVDP�WMlQVWHPDQQDRUJDQLVDWLRQ�PHG�VlWH�L�
9LPPHUE\�� 

9LNWLJD�KlQGHOVHU�XQGHU�nUHW 
8QGHU������NRPPHU�Q\WW�lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHP�DWW�LQI|�
UDV�L�YHUNVDPKHWHQ��)|U�DWW�NODUD�DY�LQI|UDQGHW�DY�Q\WW�V\�
VWHP�NRPPHU�HQ�H[WUD�UHVXUV�DWW�YLVVWLGVDQVWlOODV��8QGHU�
VHQ�K|VW�SnE|UMDV�DUEHWHW�PHG�ODQVHULQJ�DY�H-WMlQVW�I|U�
VWlOOI|UHWUlGDUH��,QI|UDQGH�DY�YHUNVDPKHWVV\VWHP�RFK�H-
WMlQVW�KDU�WLGLJDUH�InWW�VNMXWDV�IUDP�Sn�JUXQG�DY�UHVXUVEULVW� 

8WUHGQLQJVWLGHQ�I|U�UHJHULQJHQV�VWlOOI|UHWUlGDUXWUHGQLQJ�
KDU�I|UOlQJWV�PHG�QnJUD�PnQDGHU�RFK�SUHVHQWHUDV�GHQ����
DSULO�������8WUHGQLQJHQV�XSSGUDJ�lU�DWW�J|UD�HQ�|YHUV\Q�DY�
UHJOHU�I|U�JRGH�PlQ�RFK�I|UYDOWDUH�� 

9HUNVDPKHWHQ�NRPPHU�IRUWVDWW�DWW�DUEHWH�PHG�HIIHNWLYLVH�
ULQJ�DY�KDQWHULQJHQ�NULQJ�JUDQVNQLQJ�DY�nUVUHGRYLVQLQJDU�
QD�VRP�OlPQDV�LQ�DY�VWlOOI|UHWUlGDUQD�HQ�JnQJ�SHU�nU� 

)|U�DWW�EHKnOOD�RFK�NXQQD�UHNU\WHUD�Q\D�VWlOOI|UHWUlGDUH�
NRPPHU�ROLND�W\SHU�DY�XWELOGQLQJVLQVDWVHU�GLUHNW�ULNWDG�WLOO�
VWlOOI|UHWUlGDUH�DWW�JHQRPI|UDV��,QVDWVHUQD�EHVWnU�EnGH�DY�

HJQD�XWELOGQLQJDU�Vn�YlO�VRP�GHQ�nUOLJD�XWELOGQLQJ�VRP�
JHQRPI|UV�WLOOVDPPDQV�PHG�|YHUI|UP\QGDUYHUNVDPKHWHU�
QD�L�.DOPDU�OlQ�� 

(NRQRPLVND�I|UlQGULQJDU 
%XGJHWUDPHQ�I|U�gYHUI|UP\QGDUH�L�VDPYHUNDQ�lU�L�VWRUW�
VHWW�RI|UlQGUDG�MlPI|UW�PHG������� 

 

 
 
 
 
 
 
 

)|UYlQWDG�XWYHFNOLQJ 
'HW�NRPPHU�IRUWVDWW�YDUD�P\FNHW�VYnUW�DWW�UHNU\WHUD�Q\D�
VWlOOI|UHWUlGDUH��)|U�DWW�NODUD�XSSGUDJHW�DWW�WLOOVlWWD�VWlOOI|�
UHWUlGDUH�EHK|YHU�IUnJDQ�XWUHGDV�RP�P|MOLJKHW�NULQJ�HQ�
VWlOOI|UHWUlGDUHQKHW��)UnJDQ�GLVNXWHUDV�LQRP�|YHUI|UP\Q�
GDUYHUNVDPKHWHUQD�L�OlQHW�RP�HQ�HYHQWXHOO�VDPYHUNDQ�
NULQJ�HQ�VnGDQ�HQKHW�� 

gYHUI|UP\QGDUHQ��������PLOMRQHU�NURQRU 
%XGJHW�����   -��� 

/|QHDQVODJ   ��� 

$YGUDJ�LQWHUQD�NRVWQDGVSRVWHU����� ��� 

)|UlQGULQJDU�����     

7LOOlJJ�LQWHUQD�NRVWQDGVSRVWHU����� -��� 

,QJHW�UDPWLOOVNRWW   ��� 

%XGJHW�����   ��� 
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9,00(5%<�.20081�%8'*(7������PHG�SODQ������-�������.6�I|UVODJ 

0nO�I|U�gYHUI|UP\QGDUH�L�VDPYHUNDQ 

WĞƌƐƉĞŬƟǀ EćŵŶĚĞŶƐ�ŵĊů /ŶĚŝŬĂƚŽƌ DĊůŶŝǀĊ 

�ŬŽŶŽŵŝ �Ŷ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�ďĂůĂŶƐ  hƞĂůů�ŝ�ĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞ�Ɵůů�ďƵĚŐĞƚ  ϭϬϬй�ǀŝĚ�ďŽŬƐůƵƚ 

/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�
�ƌƵŬĂƌĞ 

�ƌůŝŐ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐ�Ăǀ�ƐƚćůůĨƂƌĞƚƌćͲ
ĚĂƌĞ 

�ŶĚĞůĞŶ�ĚĞůƚĂŐĂƌĞ�ƐŬĂ�ǀĂƌĂ�
ŚƂŐƌĞ�ćŶ�ĨƂƌĞŐĊĞŶĚĞ�Ċƌ  �ĞůƚĂŐĂŶĚĞ�ŝ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐ�ƐŬĂ�ƂŬĂ 

'ŽĚ�ƟůůŐĊŶŐ�ƉĊ�ƐƚćůůĨƂƌĞƚƌćĚĂƌĞ 

DŝŶƐƚ�ĨĞŵ�ŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞƌ�
ƉĞƌ�ŬŽŵŵƵŶ�ƐŽŵ�ǀŝůů�ƚĂ�ƐŝŐ�ĂŶ�ĞƩ�
ƐƚćůůĨƂƌĞƚƌćĚĂƌƐŬĂƉ�ĞůůĞƌ�ƵƚƂŬĂ�
ƵƉƉĚƌĂŐĞƚ�ĨƂƌ�ĚĞ�ƐŽŵ�ƌĞĚĂŶ�ćƌ�
ƐƚćůůĨƂƌĞƚƌćĚĂƌĞ͘ 

^ƚćůůĨƂƌĞƚƌćĚĂƌĞ�ƐŬĂ�ŬƵŶŶĂ�ĨƂƌͲ
ŽƌĚŶĂƐ�ŝŶŽŵ�ƚǀĊ�ŵĊŶĂĚĞƌ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŽĐŚ�
ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ 

PǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞ�ƐŬĂ�ĂƌďĞƚĂ�ĨƂƌ�
ĂƩ�ŚĂ�ĞŶ�ŐŽĚ�ƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ͕�ŐŽƩ�
ďĞŵƂƚĂŶĚĞ�ŽĐŚ�ƐŶĂďď�ŚĂŶĚůćŐŐͲ
ŶŝŶŐ�ŵĞĚ�ŚƂŐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ 

ZĞƐƵůƚĂƚ�Ăǀ�ĚĞŶ�ĊƌůŝŐĂ�ĞŶŬćƚĞŶ�Ɵůů�
ƐƚćůůĨƂƌĞƚƌćĚĂƌĞ�Ěćƌ�ŵĂŶ�ĂŶŐĞƌ�
ŚƵƌ�ŶƂũĚ�ŵĂŶ�ćƌ�ŵĞĚ�ƟůůŐćŶŐůŝŐͲ
ŚĞƚ͕�ďĞŵƂƚĂŶĚĞ�ŽĐŚ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘�
�ĞƩĂ�ŵćƚƐ�ƉĊ�ĞŶ�ƐĞǆŐƌĂĚŝŐ�ƐŬĂůĂ͘ 

DŝŶƐƚ�ϳϬй�ƐǀĂƌƐĨƌĞŬǀĞŶƐ�ŽĐŚ�
ĞƩ�ŵĞĚĞůǀćƌĚĞ�ƉĊ�ϰ͕ϱ�ƉĞƌ�ŽŵͲ
ƌĊĚĞ�ƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ͕�ďĞŵƂƚĂŶĚĞ�
ŽĐŚ�ƐĞƌǀŝĐĞ 

�īĞŬƟǀ�ŚĂŶĚůćŐŐŶŝŶŐ�Ăǀ�ĂŶŵćůͲ
ŶŝŶŐĂƌ�Žŵ�ďĞŚŽǀ�Ăǀ�ƐƚćůůĨƂƌĞƚƌćͲ
ĚĂƌĞ 

�ŶƚĂů�ĚĂŐĂƌ�ĨƌĊŶ�ĚŝĂƌŝĞĨƂƌŝŶŐ�Ăǀ�
ćƌĞŶĚĞƚ 

,ĂŶĚůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ƉĊďƂƌũĂƐ�ŝŶŽŵ�
ϮϬ�ĚĂŐĂƌ 

DĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ŽĐŚ�ƂǀĞƌĨƂƌŵǇŶͲ
ĚĂƌĞ�ƐŬĂ�ŚĂ�ŬŽŵƉĞƚĞŶƐ�ĨƂƌ�ĂƩ�
ƵƞƂƌĂ�ƐŝƩ�ƵƉƉĚƌĂŐ 

�ŶƚĂů�ĚĞůƚĂŐĂƌĞ 

^ĂŵƚůŝŐĂ�ŚĂŶĚůćŐŐĂƌĞ�ŽĐŚ�
ƂǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞ�ƐŬĂ�ŚĂ�ŐĞͲ
ŶŽŵŐĊƩ�ŵŝŶƐƚ�ĞŶ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐ�
ŽĐŚ�ŵĞĚǀĞƌŬĂƚ�ŝ�ĞŶ�ůćŶƐƚƌćī 

�īĞŬƟǀĂƌĞ�ŐƌĂŶƐŬŶŝŶŐ�Ăǀ�ĊƌƐƌćŬͲ
ŶŝŶŐĂƌ 

�ŶƚĂů�ĨćƌĚŝŐŐƌĂŶƐŬĂĚĞ�ĊƌƐƌćŬͲ
ŶŝŶŐĂƌ 

^ĂŵƚůŝŐĂ�ĊƌƐƌćŬŶŝŶŐĂƌ�ƐŬĂ�ǀĂƌĂ�
ŬůĂƌĂ�ƐĞŶĂƐƚ�ϲ�ŵĊŶĂĚĞƌ�ĞŌĞƌ�
ĂƩ�ĊƌƐƌćŬŶŝŶŐĞŶ�ŝŶŬŽŵŵŝƚ�Ɵůů�
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘ 

hƚǀĞĐŬůŝŶŐ 
/ŶĨƂƌĂŶĚĞ�Ăǀ�Ğ-ƚũćŶƐƚ�ĨƂƌ�ĂƩ�
ĞīĞŬƟǀŝƐĞƌĂ�ƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ƐƚćůůͲ
ĨƂƌĞƚƌćĚĂƌĞ�ŽĐŚ�ŚĂŶĚůćŐŐĂƌĞ 

�ćƩƌĞ�ŬǀĂůŝƚĞƚ�ƉĊ�ĊƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐͲ
ĂƌŶĂ�ǀŝůŬĞƚ�ĞīĞŬƟǀŝƐĞƌĂƌ�ŐƌĂŶƐŬͲ
ŶŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐƐĞŶ 

WĊďƂƌũĂ�ŝŶĨƂƌĂŶĚĞƚ�Ăǀ�Ğ-ƚũćŶƐƚ�
ĨƂƌ�ƐƚćůůĨƂƌĞƚƌćĚĂƌĞ 
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9,00(5%<�.20081�%8'*(7������PHG�SODQ������-�������.6�I|UVODJ 

9HUNVDPKHWVEHVNULYQLQJ� 
,�YDUMH�NRPPXQ�VND�GHW�ILQQDV�HQ�YDOQlPQG�VRP�I|UEHUH�
GHU�RFK�JHQRPI|U�YDO�WLOO�(XURSD-SDUODPHQWHW�RFK�DOO�
PlQQD�YDO�WLOO�ULNVGDJ��NRPPXQ�RFK�ODQGVWLQJ�� 

 

2P�GHW�VNXOOH�EOL�DNWXHOOW�NDQ�YDOQlPQGHQ�lYHQ�I|UEHUHGD�
RFK�JHQRPI|UD�ORNDOD�IRONRPU|VWQLQJDU�� 

9HUNVDPKHWVEHVNULYQLQJ� 
5HYLVRUHUQDV�XSSGUDJ�LQQHElU�DWW�SU|YD�RP�GHQ�YHUNVDP�
KHW�VRP�EHGULYV�DY�VW\UHOVHU�RFK�QlPQGHU�XW|YDV�lQGD�
PnOVHQOLJW�RFK�Sn�HWW�HNRQRPLVNW�WLOOIUHGVVWlOODQGH�VlWW��
3U|YQLQJ�VNHU�lYHQ�VDPW�RP�UlNHQVNDSHUQD�lU�UlWWYLVDQGH�
RFK�RP�GHQ�LQWHUQD�NRQWUROOHQ�VRP�EHGULYV�DY�VW\UHOVHU�
RFK�QlPQGHU�lU�WLOOUlFNOLJ�� 

 
,�XSSGUDJHW�LQJnU�DWW�nUOLJHQ�JUDQVND�GHQ�YHUNVDPKHW�VRP�
EHGULYV�LQRP�VW\UHOVHU�RFK�QlPQGHU��*UDQVNQLQJHQ�VND�
VNH�L�|YHUHQVVWlPPHOVH�PHG�JRG�UHYLVLRQVVHG�L�NRPPXQDO�
YHUNVDPKHW��5HYLVLRQHQV�XWI|UDQGH�RPIDWWDU�SODQHULQJ��
JHQRPI|UDQGH�RFK�EHG|PQLQJ��9LG�IUDPWDJDQGH�DY�UHYLV�
LRQVSODQHQ�XWJnU�UHYLVLRQHQ�IUnQ�YlVHQWOLJKHW�RFK�ULVN�� 

9DOQlPQGHQV�QlPQGSODQ� 

5HYLVLRQHQV�QlPQGSODQ� 

(NRQRPLVND�I|UlQGULQJDU� 

(NRQRPLVND�I|UlQGULQJDU� 

9DOQlPQGHQ�������PLOMRQHU�NURQRU 

%XGJHW�����   -��� 

,QJHW�UDPWLOOVNRWW   ��� 

%XGJHW�����   -��� 

5HYLVLRQHQ�������PLOMRQHU�NURQRU 

%XGJHW�����   -��� 

,QJHW�UDPWLOOVNRWW   ��� 

%XGJHW�����   -��� 
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9,00(5%<�.20081�%8'*(7������PHG�SODQ������-�������.6�I|UVODJ 

,QYHVWHULQJVSODQ 

 
)|UVODJ� 

 
%XGJHW����� 

)|UVODJ� 
 

%XGJHW����� 

)|UVODJ� 
 

%XGJHW����� 

7RWDOW�LQYHVWH�
ULQJV� 
%HKRY� 

����-����� 

3ODQ�����������������
����-���� 

�1\LQYHVWHULQJDU�           
1\�I|UVNROD�RFK�Q\WW�9nUG-�RFK�RPVRUJVERHQGH� 
L�9LPPHUE\�7lWRUW ������������������ ����������������   �����������������   
$QVOXWQLQJVDYJLIW�ILEHU ��������������������     ��������������������   
*&-YlJ�*XOOULQJHQ ��������������������     ��������������������   
*&-YlJ�)U|GLQJH     ������������������ �������������������   
&(26�EHOlJJQLQJ�RFK�'LNH   ������������������� ������������������� �������������������   
1\�VNROD ������������������� ������������������ ������������������ ������������������� �������������� 
9lJDU�YLG�.Y�6W|UHQ �������������������     �������������������   
*&-YlJ�1RVVKXOW   ������������������   �������������������   
9HQGOHGDO��YlJ ��������������������     ��������������������   
*lGGDQ   �������������������       
*&-YlJ�I|UUnGVJDWDQ   �������������������       
8YHQ��   �������������������       
            

8WUHGQLQJDU           
,QYHQWHULQJ�DYIDOOVGHSRQLHU ��������������������     ��������������������   
            

([SORDWHULQJDU           
([SORDWHULQJ�1RVVHQ     ������������������ �������������������   
([SORDWHULQJ�1\EEOH �������������������   ������������������ �������������������   
([SORDWHULQJ�.U|QVPRQ�*DWXQlWHW ������������������� ������������������   �������������������   
.U|QVPRQ�DQVOXWQLQJ�PRW�LQIDUW �������������������     �������������������   
([SORDWHULQJ�LQGXVWULPDUN��$UOD�6D[EHUJHW     ������������������ �������������������   
([SORDWHULQJDU�XWLIUnQ�Q\D�gYHUVLNWVSODQHQ         ��������������� 
([SORDWHULQJ�6DQGVWHQVJDWDQ   ������������������   �������������������   
([SORDWHULQJ�6WXELQJUlQG �������������������   ������������������ �������������������   
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9,00(5%<�.20081�%8'*(7������PHG�SODQ������-�������.6�I|UVODJ 

,QYHVWHULQJVSODQ 

 
)|UVODJ� 

 
%XGJHW����� 

)|UVODJ� 
 

%XGJHW����� 

)|UVODJ� 
 

%XGJHW����� 

7RWDOW�LQYHVWH�
ULQJV� 
%HKRY� 

����-����� 

3ODQ�����������������
����-���� 

$WWUDNWLRQVLQYHVWHULQJDU           
9DFNUD�YLPPHUE\ ��������������������� ��������������������   ��������������������� ���������������� 

7LOOJlQJOLJKHWVDQSDVVQLQJ   �������������������� ������������������ �������������������� ����������������� 
2PE\JJQDWLRQ�EXVVILFNRU   ��������������������   ��������������������� ������������������ 
)RWEROOVSODQ��NRQVWJUlV ��������������������     ��������������������   
$UHQD�&(26   �������������������� ������������������ ���������������������   
0RWLRQVVSnU   �������������������� ������������������ ���������������������   
%U\JJRU   �������������������� ������������������ ��������������������   
,GURWWV\WD   �������������������� ������������������ ��������������������   
5\WWDUJnUGHQ ���������������������     ���������������������   

            
5HLQYHVWHULQJDU           
'ULIWRSWLPHULQJ �������������������� ������������������� ������������������ �������������������� ���������������� 

/HN-�RFK�EDGSODWVHU ��������������������� ������������������� ������������������ �������������������� ���������������� 

9HUNVDPKHWVDQSDVVQLQJ�ORNDOHU �������������������� ������������������� ������������������ �������������������� ��������������� 

$/-VNRODQ�XSSUXVWQLQJ��WHN�\WVNLFN��XWHPLOM|   ������������������� ������������������ �������������������� ���������������� 

6WDGVKXVHW �������������������� ������������������� ����������������� ������������������� �������������� 

'MXUVGDOD�VNROD   �������������������   ��������������������   

$VIDOWHULQJVSURJUDP �������������������� ������������������� ������������������ ������������������� ��������������� 
.RQWDNWFHQWHU ��������������������     ��������������������   
6WRUHEUR�N|N   �������������������   ��������������������   
6|GUD�YL�N|N   �������������������   ��������������������   
)U|GLQJH�N|N ������������������� ������������������   �������������������   
2PE\JJQDG�DY�%UDQGVWDWLRQ ���������������������     ���������������������   

,VKDOOHQ��RPE\JJQDG��I|UEXQGHWV�NUDY   �������������������   ��������������������   

$OOPlQQD�DUEHWHQ� �������������������� ������������������� ������������������ �������������������� ��������������� 
1RVVHQ��SDUNHULQJDU�DVIDOW ���������������������     ���������������������   
6ROHOSDQHOHU�NRPPXQDOD�IDVWLJKHWHU     ������������������ ��������������������   
9LPDUVNRODQ�WUDILNVLWXDWLRQ   �������������������   ��������������������   
)ULWLG�-�(OOMXVVSnU ��������������������� �������������������� ������������������ ���������������������   

6NDOVN\GG��|YULJD�ORNDOHU   �������������������� ������������������ �������������������� ����������������� 
6NDOVN\GG�*\PQDVLHW ���������������������     ���������������������   

*&-YlJ��DQVOXWQLQJ�9LPPHUE\DOOpQ ���������������������         

9LGDUHXWYHFNOLQJ�9LGDOD �������������������� ������������������� ������������������ �������������������� ���������������� 
9HQWLODWLRQVDQOlJJQLQJDU��NOLPDW�N\OD     ������������������     
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9,00(5%<�.20081�%8'*(7������PHG�SODQ������-�������.6�I|UVODJ 

,QYHVWHULQJVSODQ 

 
)|UVODJ� 

 
%XGJHW����� 

)|UVODJ� 
 

%XGJHW����� 

)|UVODJ� 
 

%XGJHW����� 

7RWDOW�LQYHVWH�
ULQJV� 
%HKRY� 

����-����� 

3ODQ�����������������
����-���� 

)|UYDOWQLQJVLQYHVWHULQJDU           
.RPPXQVW\UHOVHQ           
6OlFNELODU �������������������� ������������������   ��������������������   
/HGQLQJVIRUGRQ   �������������������   ���������������������   
%HVLNWQLQJVIRUGRQ   �������������������   ���������������������   
5lGGQLQJVWMlQVW��PDWHULHO�RFK�LQYHQWDULHU ���������������������     ���������������������   
7UDILNVlNHUKHWVnWJlUGHU ��������������������� ������������������� ������������������ ���������������������   
8WE\WH�DY�EHO\VQLQJVVWROSDU �������������������� ������������������ ����������������� ��������������������   
,QYHQWDULHU�RFK�V\VWHP��NRQWDNWFHQWHU� ���������������������     ���������������������   
%LEOLRWHN           
,QVSHOQLQJVXWUXVWQLQJ�)DEULNHQ   �������������������   ���������������������   
.XOWXUVNRODQ ���������������������     ���������������������   
%RNQLQJVSURJUDP�YLD�6./ ��������������������� ������������������� ������������������� ���������������������   
2PE\JJQDG�3-SODWVHU�6WRUD�7RUJHW   �������������������   ���������������������   
7UDILNO|VQLQJ�/XQGJDWDQ   ������������������   ��������������������   
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-12-15 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 458  2020/553 Id  
 

Kommunstyrelsens budget 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar sin detaljbudget för 2021, id 220232 
 

Sammanfattning 
Respektive avdelningschef har utifrån givna ramar arbetat fram en detaljbudget för 2021 (se 
bilaga). 
 
Detaljbudgeten håller sig inom tidigare av kommunfullmäktige fastställd budgetram.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - KS budget 2021, id 220712 
KSF – Budget 2021, id 220232 
Protokollsutdrag: kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-03, § 127 
 

Beslutet skickas till 
kommunstyrelseförvaltningens avdelningar
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden 

Datum  
2020-12-09 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 161  2020/161 2020.2971  
 

Budget 2021 - detaljbudget 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa barn- och 
utbildningsnämndens detaljbudget för 2021 med en nettoomslutning på 365,6 mnkr. 
 

Protokollsanteckning 
Socialdemokratiska gruppen i barn- och utbildningsnämnden lämnar följande 
protokollsanteckning:  
”(S) ställer sig bakom summan av fördelning av ram på 365,6 mnkr, men reserverar sig när 
det gäller fördelningen av tillskottet på 4,74 mnkr”.  
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har fått utökad ram jämfört med 2020 med 4,74 mnkr. 
Med anledning av covid-19 och en senarelagd budgetprocess beslutade barn- och 
utbildningsnämnden, att nämndens presidium genom delegation vid behov skulle besluta om 
omfördelning inom nämndens ram samt fördelning av eventuell ramjustering avseende budget 
2021 (BUN 2020-08-19, § 105).  
Tillskottet är fördelat enligt presidiets beslut 2020-10-07. Lis-Astrid Andersson (S) avstod 
från att delta i beslutet. 
 
Fördelningen:  
1,0 mnkr till läsprogrammet för förskoleklass och år 1 i grundskolan 
0,750 mnkr till en skolskötersketjänst inom skolhälsovården i grundskolan 
1,569 mnkr till interkommunal ersättning på gymnasiet 
0,681 mnkr till paviljongen på Vimarskolan för grundskolans lokaler 
0,740 mnkr till Campus Vimmerby för större lokaler 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden 

Datum  
2020-12-09 

 

 
 

 
Omfördelning av budget: 
1,0 mnkr från administration och undervisning på Vimmerby gymnasium går till gymnasiets 
interkommunala ersättning och 0,52 mnkr utökning av förskolans budget med 0,8 
specialpedagogtjänst som finansieras med utökad intäktsbudget för avgiftskontrollen 
motsvarande 0,52 mnkr.   

 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, id 2020.2871 
Barn- och utbildningsnämndens presidiums beslut, 2020-10-07, id 30705 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Socialnämnden 

Datum  
2020-12-10 

 

 
 

 
 
 
 
§ 89  2020/2 2020.1100  
 

Budget 2021 – budgetarbetet 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att ramökningen med 18 miljoner kronor för 2021 

fördelas med 0,68 miljoner kronor till verksamhetsområde individ- och 
familjeomsorg, 7,7 miljoner kronor till verksamhetsområde äldreomsorg,  
8,82 miljoner kronor till verksamhetsområde stöd och omsorg LSS samt  
0,8 miljoner kronor till verksamhetsområde hälso- och sjukvård. 
 

2. Socialnämnden beslutar att ramökningen för individ- och familjeomsorgen 
används till att stärka arbetet med familjehem och familjerätt samt till 
”Ungvux”. Ramökningen för äldreomsorg används till bemanning för 
extraordinärt ärende inom vård- och omsorgsboende, eventuell förändrad 
inriktning på enheter inom vård- och omsorgsboende, trygghetslarm på  
Vidala samt resterande till volymökning av hemtjänsttimmar. Ramökningen  
för stöd och omsorg LSS används till personlig assistans, nattbemanning 
gruppbostäder samt externplaceringar. Ramökningen till hälso- och sjukvård 
används till sjukvårdsmaterial. 
 

3. Socialnämnden konstaterar att budgetramen inte täcker de kostnader som  
redan finns främst för placeringar av barn och externplacering gruppbostad 
LSS. Det finns även en stor risk att det kommer ytterligare kostnader för 
personlig assistans, gruppbostad LSS samt ytterligare ökning av hemtjänst-
timmar i och med att behovet av vård- och omsorgsboende är större än 
tillgången samt med anledning av den demografiska ökningen av äldre. 
 

4. Socialnämnden konstaterar att beslut om åtgärder togs i september 2019  
samt september 2020 men att ytterligare åtgärder kommer att krävas. 
 

5. Socialnämnden beslutar att verksamhetsområde vård- och omsorgsboende 
övergår från resursfördelningsbudgetering till anslagsbudget. 
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Socialnämnden 

Datum  
2020-12-10 

 

 
 

Protokollsanteckning 
Eva Berglund (S), Pernilla Eriksson (S) samt Kjell Jonason (V) deltar inte i beslutet.  
De avser att framföra synpunkter på budget 2021 vid fullmäktige i januari 2021 då  
Vimmerby kommuns detaljbudget som helhet antas.  
 

Sammanfattning 
Budgetprocessen inför 2021 har inte varit som vanligt, 2020 är ett speciellt år med 
anledning av den pågående pandemin covid-19. Tidsplanen är förändrad och 
socialnämnden ska besluta om sin detaljbudget i december 2020. Socialnämndens 
budgetram för 2021 är på 399,9 miljoner kronor enligt beslut i kommunfullmäktige 
2020-11-16, § 132. 
 
Ramökningen för 2021 med 18 miljoner kronor föreslås till största delen fördelas  
med inriktningen att finansiera det som bidrar till nuvarande underskott (vård- och 
omsorgsboende, hemtjänst, personlig assistans, nattbemanning gruppbostad LSS,  
extern placering LSS, sjukvårdsmaterial) samt några ytterligare delar som anses 
nödvändiga (trygghetslarm Vidala, socialsekreterare familjehem/familjerätt) samt  
en satsning för att förebygga/möta problem på ett bättre sätt (Ungvux). 
 
Trots att budgetramen för 2021 utökas med 18 miljoner kronor så täcks inte de 
kostnader som redan finns för främst placeringar av barn och externplacering grupp-
bostad LSS. Det finns även en stor risk att det tillkommer ytterligare kostnader på  
grund av volymökningar, till exempel för personlig assistans, gruppbostad LSS och 
hemtjänst. Samtliga socialnämndens områden har volymökningar att hantera. Tidigare 
har intäkter från Migrationsverket under några år kunnat hjälpa upp detta men där  
finns inte längre något överskott.  
 
Beslut om åtgärder togs av socialnämnden i september 2019 samt september 2020  
men ytterligare åtgärder kommer att krävas då differensen mellan ramökningen och 
prognosticerat underskott för 2020 är cirka 10 miljoner kronor. 

Förslag till beslut 
Socialchef Anette Nilsson framför i sin tjänsteskrivelse ett förslag till fördelning.  
 

Beslutsunderlag 
Rambudget, skattesats och finansiella mål år 2021 – kommunfullmäktiges beslut.  
Id 2020.1028.  
Budget 2021, förslag till fördelning av tillskott till socialnämndens budgetram – 
Tjänsteskrivelse. Id 2020.1020.  
Underlag, förslag till fördelning av budget 2021 – sammanställning. Id 2020.1063. 
Muntlig sammanfattning av socialchef Anette Nilsson. 
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Socialnämnden 

Datum  
2020-12-10 

 

 
 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen 
Kommunfullmäktige via Ekonomienheten  
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2020-11-16 

 

 

 

 
 
 
 
§ 132  2020/509 Id  
 

Rambudget, skattesats och finansiella mål år 2021 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förslag på skattesats till 22,36 kronor per skattekrona för år 2021 (det vill 
säga 22,36 procent av den beskattningsbara inkomsten för dem som är mantalsskrivna i Vimmerby 
kommun). 
2. Kommunfullmäktige antar förslag till tre övergripande finansiella mål: 
a) Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella statsbidrag. 
b) Vimmerby kommuns låneskuld ska långsiktigt bli lägre. 
c) Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska över en mandatperiod uppgå till 
100 procent med undantag av särskilt utpekade investeringsprojekt. 
3. Kommunfullmäktige antar förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2021. 
4. Kommunfullmäktige antar förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2021 vilket innebär att 
nettokostnaderna budgeteras till 1031,3 mnkr. 
5. Fördelningen i mnkr är (Kalkylerade kapitalkostnader ligger som en intäkt): 

a) Kommunstyrelsen 206,0 
b) Barn- och utbildningsnämnden 365,6 
c) Socialnämnden 399,9 
d) Miljö- och byggnadsnämnden 8,6 
e) Överförmyndaren 2,1 
f) Revision 0,9 
g) Valnämnd 0,1 
h) Löneanslag 28,3 
i) Pensioner 24,1 
j) Kalkylerade kapitalkostnader 41,9 
k) Avskrivningar 34,0 
l) Oförutsedda medel 3,7 

 
Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2020 som även påverkar 2021, exempelvis 
tilläggsanslag, kapitalkostnader, internhyror, löner och omföringar. 
6. Kommunfullmäktige antar förslag på total finansiering till 1 042,0 mnkr, med fördelning i mnkr: 

Skatter och statsbidrag 1 013,6 
Extra statsbidrag 18,4 
Finansnetto 10,0 
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Kommunfullmäktige 

Datum  
2020-11-16 

 

7. Kommunfullmäktige antar förslag till investeringsram år 2021 till 80 mnkr, varav 50 mnkr ska 
självfinansieras och 30 mnkr finansieras med lån (Nybble) 
8. Kommunfullmäktige antar enligt förslag årets resultat år 2021 till 10,7 mnkr 
9. Kommunfullmäktige antar förslag att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd tidplan 
återkomma med detaljbudget samt investeringsplan för år 2021, som kommunstyrelsen 
ansvarar för att sammanställa i ett samlat dokument. 
 

Reservationer 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag inför år 2021 angående skattesats, 
övergripande finansiella mål, driftsramar, nettokostnader med fördelning, finansiering med 
fördelning, investeringsram och resultat. Det finns också förslag till uppdrag till nämnderna 
att inkomma med detaljbudget och investeringsplan. 
Av tjänsteskrivelsen framgår att Vimmerby kommun för året 2019 redovisar ett överskott på 
22,3 mnkr. Prognosen för 2020-08-31 säger ett resultat för Vimmerby kommun på minus 5 
mnkr för helåret. Förslaget är beräknat med en oförändrad skattesats. 
Vidare framgår att prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive 
fastighetsavgift, utgår ifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) prognos i augusti 
2020 samt aviserade förändringar av statsbidrag vecka 37 år 2020 och att invånarantalet per 
2020-11-01 prognostiseras till 15 647 personer. Kostnaderna för planåren är likaså 
uppräknade enligt prognos från SKR. 
 

Deltagande i debatten 
Gudrun Brunegård (KD) 
 

Förslag till beslut 
Jacob Käll (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Helen Nilsson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag. 
Marie Nicholson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. 
Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Lars Johansson (V) yrkarbifall till vänsterpartiets förslag. 
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Kommunfullmäktige 

Datum  
2020-11-16 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns fyra rambudgetförslag. Han ställer dem mot varandra, och 
finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-10-27 kommunstyrelsen § 399 
Rambudgetförslag från Socialdemokraterna (framgår av protokollsutdrag 2020-10-27 
kommunstyrelsen § 399, under rubriken Beslutsgång, särskilda yrkanden) 
Rambudgetförslag från Sverigedemokraterna 
Rambudgetförslag från Vänsterpartiet 
 

Beslutet skickas till 
Kommunkoncernens nämnder och styrelser 
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Vimmerby 2021-01-23 
 
Säryrkande 
 
Då Sverigedemokraternas rambudget inte blev bifallen i december har vi ingen budget att bygga 
vidare på, men vi har tre säryrkanden till den budget som kommer att styra Vimmerby kommun. 
 
            Kultur 

 
Kulturpengen på 200 000 kr togs bort för ett antal år sedan. Den vill vi återinföra, då vi tycker att 
kultur är ett viktigt inslag i vardagen. Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anslå 200 000 kr för att återinföra kulturpengen till Vimmerby kommuns kulturskola, pengarna till 
detta föreslås tas från oförutsedda medel. 
 

Otrygg på stan 
 
I Vimmerby upplevs det som stökigt och bråkigt, framförallt på helgkvällar. För att komma tillrätta 
med den ökande upplevda otryggheten vill vi ge utrymme för trygghetsskapande åtgärder. Vi vill ha 
övervakningskameror som en del av dessa åtgärder. Vi vill även ha vandrande vuxna på stan. 
Kommunen bör betala 500 kr till varje enskild person som vandrar samt stå för varm och eller kall 
dryck och smörgåsar. Kostnaden beräknas till ca 50 000 kr per år. Sverigedemokraterna föreslår 
kommunfullmäktige besluta  
 
att utreda på vilka offentliga platser i Vimmerby kommun inrättande av övervakningskameror skulle 
höja säkerheten och tryggheten  
 
att anslå 50 000 kr till vuxna vandrare på stan. Pengarna till detta ändamål föreslås tas från 
oförutsedda medel. 
 

Skola 
 
Barnen är vår framtid. Därför är det viktigt att skola och förskola står rustade för att tillgodose elevens 
krav. Vi vill införa specialpedagoger till detta ändamål som är specialutbildade för den enskilda eleven.  
Därför vill vi att kommunen utreder hur många specialpedagoger som behövs samt kostnad. 
 
Vi vill också att kommunen snarast möjligt öppnar upp barnomsorg på obekväm arbetstid. 
 
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utreda hur många specialpedagoger som behövs i Vimmerby kommuns skolor samt vad kostnaden 
blir. 
 
att öppna barnomsorg på obekväm arbetstid. Kostnad ca 2,1 miljoner som föreslås tas från 
oförutsedda medel 
 
Sverigedemokraterna/Anneli Jakobsson 
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KF2021-01-25 
Yrkande ärende 5, punkt 1 och 2 
Budget för år 2021 med plan 2022-2023 
 
Jag föreslår att: 
 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till budget för år 2021 enligt 
Vänsterpartiets förslag, samt föreliggande förslag till investeringsbudget för 
2021 och investeringsplan för 2022-2023. 
 
2. Kommunfullmäktige antar förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 
år 2021, vilket innebär att nettokostnaderna budgeteras till -1031,3 mnkr. 
Fördelning enligt nedan: 
Kommunstyrelsen 206,4 
Barn- och utbildningsnämnden 368,2 
Socialnämnden 399,9 
Miljö- och byggnadsnämnden 8,6 
Överförmyndare i samverkan 2,1 
Revisionen 0,9 
Valnämnden 0,1 
Centralt löneanslag 28,4 
Pensioner 24,1 
Kalkylerade kapitalkostnader 41,9 
Avskrivningar 34,0 
Oförutsedda medel 1,0 
 
 
Lars Johansson (V) 
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 Vänsterpartiet i Vimmerby 

 2021 

Vimmerby byggt 

från grunden 

 

Vänsterpartiets 

kommunala budget 

2021 
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En majoritet som lyssnar? 

 

I sin föreslagna budget för 2021 väljer sittande majoritet att lägga en budget 

som nästan är en kopia av den budget Vänsterpartiet föreslog 2020, med 

följande punkter: 

- Ett reducerat överskottsmål till 1 %. 

- Mindre pengar till oförutsedda medel 

- Mer pengar till Barn- och Utbildningsnämnden 

- Mer pengar till Socialnämnden 

- Mer pengar till föreningarna 

Vänsterpartiet har hela tiden insett att början på ordnign och reda i kommunen 

är en budget som överensstämmer med den verklighet vi levt och lever i. 

 

En nämnd som år efter år efter år uppvisar ett underskott jämfört med budget 

trots att parti efter parti och styre efter styre talar om ”budgetdisciplin” där 

lagen kräver att kommunen fullgör sina skyldigheter gentemot behövande 

medborgare saknar inte budgetdisciplin. Den saknar ekonomiska medel. 

Att då hitta på en budget med 2 % överskott när man vet att det kommer 

underskott i nämnderna som naggar det överskottet i kanten är en chimär. 

 

Det här har man insett i år. 

Och nu säger man, igen, nu kan arbetet börja med att finna de verkliga 

kostnaderna. Vänsterpartiet ser fram mot det arbetet. 

 

Vi har inte mer personal än andra kommuner. Den personal vi har har inte högre 

lön än i andra kommuner. Våra verksamheter inom vård, skola och omsorg 

kostar sällan mer än i andra kommuner. Men ändå har vi högre kostnader än i 

andra kommuner. 

 

År efter år efter år har sittande majoriteter och styrande partier talat om att finna 

dessa kostnader. Det har man inte gjort. Med en mer realistiskt lagd budget 

finns större förutsättningar att börja det här arbetet på ett seriöst vis. Det är 

lättare att motivera att följa en budget man vet man har en chans att klara, än en 

man inser är full av fel redan från början. 

Fokus på behoven NU  

  

Vänsterpartiets budget har fokus på människor och verklighet. Det ska inte vara 

överskottsmål eller nedskärningsiver som sätter ramarna för välfärdens 

verksamheter, utan människors behov.  

Trots att majoriteten tagit till sig Vänsterpartiets ekonomiska tänk på många 

sätt, finns det fortfarande stora brister i budgeten. Inte minst saknas det flera 

miljoner till Barn- och utbildning, utan att majoriteten förklarar var man ska 

spara in de pengarna.  

Vänsterpartiets 

budget har fokus på 

behoven 

Majoriteten har tagit 

till sig av 

Vänsterpartiets 

ekonomiska förslag 
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Nu behövs ett långsiktigt arbete med att finna ekonomiskt utrymmet för alla de 

behov som finns hos våra medborgare. Som Vänsterpartiet har argumenterat för 

många år behöver det startas ett arbete där vi både bygger från grunden utifrån 

Vimmerbybornas och kommunens personals engagemang och idéer, och där 

kommunens ledning går för och visar att vi drar vårt strå till stacken först. Den 

kultur vi vill ska spridas i organisationen måste vi också leva själva.  

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 2,6 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 2021 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.  

Vänsterpartiet väljer att lyfta ut sitt Utvecklingspaket på 0,85 miljoner 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. På 

Mötesplatserna runt om i kommunen skapas arbetstillfällen som gör det bättre 

för de enskilda som arbetar där med lön istället för någonting annat, det bidrar 

till att sänka kommunens kostnader för försörjningsstöd, och ger service till 

kommunens invånare. 

 

Vänsterpartiet föreslår:  

 

 ”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. 

 Pengar till elevråd 15 000 kronor. (Högstadier o gymnasium 5 000 kr) 

Mer till BUN 

Barnomsorg 

kvällstid, vardagar 

Utvecklingspaket 
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 Ett särskilt kommunalt bidrag riktat till pensionärsorganisationerna att 

söka för att hjälpa pensionärer över 65 år att söka bostadstillägg –  

75 000 kronor. 

 Stärka Mötesplatserna och finansiera tjänsten som 

Mötesplatssamordnare – 550 000kr.  

 

 

Var hittar vi utrymme för satsningar?  

Utrymmet för satsningar skapar vi på detta vis: 

 Posten för ”oförutsedda medel” sätts till 1 miljon, besparing 2,7 milj  

 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 0,75 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.  

 

Driftbudget och resultatbudget 

Vänsterpartiets budget innebär att nettokostnaderna uppgår till 1031,3 miljoner 

kronor. 

Resultatet för 2021 blir +10,7 miljoner, eller 1 % av kommunens skatteintäkter 

och generella statsbidrag. 

 

DRIFTBUDGET                                                  
Miljoner kronor 

2021 

Nämnd   

Kommunstyrelsen -206,4 

Barn- och utbildningsnämnden -368,2 

Socialnämnden -399,9 

Miljö- och byggnadsnämnden -8,6 

Överförmyndarnämnden -2,1 

Revision -0,9 

Valnämnden -0,1 

Summa nämnder -986,2 

Centralt löneanslag -28,4 

Pensioner -24,1 

Kalkylerade kapitalkostnader 41,9 

Avskrivningar -34,0 

Oförutsedda medel  -1,0 

Summa nettokostnader -1031,3 
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Tilläggsyrkanden från 
socialdemokraterna  
 

Vi yrkar  

 

Att det tillförs 600 tkr till föreningsstödet varav 200 tkr läggs som oförutsedda medel 

 

Att en utredning tillsätts för att se över hur delade turer kan tas bort och vad som krävs.  

 

Att utreda hur vi snarast kan komma igång med byggnation av trygghetsboende, antingen i egen regi eller av extern entreprenör 

 

Att en kartläggning av barn och ungas hälsa görs samt att man ser över ansvarsfördelningen mellan Vimmerby kommun och 

Region Kalmar Län 

 

Att dessa 4 punkter finansierats med att man sänker kommunstyrelsens oförutsedda medel till 1 mkr 

 

 

Helen Nilsson (S) 

Daniel Nestor (S) 

Peter Högberg (S) 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-01-19 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 4  2020/191 Id  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. såsom för egen skuld ingå borgen om 21 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader för Kommunförbundet ITSAM:s låneförpliktelser avseende datorer och 
mobiltelefoner 

2. utöver ovanstående kvarstår tidigare fattat solidariskt borgensbeslut om 30 mkr, KF 
2012-09-24, §158 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2020-12-15, § 456 angående utökning av 
borgensförbindelse för kommunalförbundet ITSAM. 

Olyckligtvis användes fel beslutsformulering varför beslutet behöver tas om med de besluts-
formuleringar som övriga kommuner i förbundet använder. 

De nya formuleringarna innebär ingen förändring i sak. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Utökning av borgensförbindelse för Kommunalförbundet ITSAM, id 
221397 
ITSAM Borgensåtagande 2021-01-14, id 221551 
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen, 2020-12-15, § 456 
Protokollsutdrag – ITSAM:s direktion, 2020-10-29, § 49 
Borgensåtagande utkast alla kommuner 20120, id 220588 
Beslutsunderlag borgensåtagande Itsam Vimmerby, id 2020.3703 
Kommunchefsberedningsens sammanträde 2020-10-14 § 58 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2012-09-24, § 158, id 221406 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 

86



 
 
Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49 Dnr 2019/00080  

Utökning av borgensförbindelse 

Direktionens beslut 

Direktionen beslutar godkänna investeringar gällande datorer och 

mobiltelefoni.  

Direktionen beslutar föreslå medlemskommunerna att fatta nedanstående 

beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

 att bevilja kommunalförbundet Itsam rätten att via beslut i 

direktionen uppta lån om maximalt (respektive kommuns belopp 

enligt beräknat åtagande) Mkr. för finansiering av investeringar.  

 

 att såsom för egen skuld ingå borgen om (respektive kommuns belopp 

enligt beräknat åtagande) Mkr, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader för kommunalförbundet Itsams låneförpliktelser avseende 

datorer och mobiltelefoner.  

 

 att ingen kommunal borgensavgift ska tas ut från kommunalförbundet 

Itsam.       

Sammanfattning 

Direktionen beslutade 2019-11-26 § 52 att föreslå medlemskommunernas 

kommunfullmäktige att nuvarande borgensåtagande utökas med 40 Mkr för 

att totalt uppgå till 70 Mkr. Syftet med det utökade borgensåtagandet är att 

möjliggöra inköp av datorer istället för leasing.  

Samtliga kommuner utan Kinda kommun valde att inte godkänna 

direktionens förslag gällande utökning av borgensförbindelse.  

 

Priset för datorer kommer kunna justeras ner från och med 2021 om Itsam 

äger datorerna. Då ägs tillräckligt stor andel av datorerna av Itsam för att få 

genomslag.  

 

På grund av försämrade villkor där Itsam får betala en månad extra i snitt 

görs idag en förlust på leasade datorer. 2020 kompenseras detta av de datorer 

som Itsam köper under året. Leasing kommer framöver kräva höjda priser.       
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Direktionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Direktionens sammanträde 2020-06-11  

Utifrån den uppkomna situationen då en gemensam borgensförbindelse inte 

godkändes i Kinda kommun beslutade direktionen (§28) att fastställa två 

olika alternativ i prislistan gällande datorer 2021. Medlemskommunerna 

kommer kunna välja antingen Itsams investeringsleasing eller Itsams externa 

leasing.  

 

Prisskillnaden mellan dessa alternativ kommer vara på cirka 15 procent. På 

totalen skiljer det sig alltså cirka 2 500 000 per år mellan alternativen för 

2021.  

 

Som ett led i att likrikta och kostnadseffektivisera kommunernas 

verksamheter inom området mobiltelefoni, har Itsam fått i uppdrag att 

komma med förslag på att samordna, drifta och supportera mobiltelefonerna 

så att de följer samma förfarande som datorer och iPads. Direktionen 

beslutade (§ 26) att, likt hanteringen av datorer, fastställa två olika alternativ 

i prislistan gällande mobiltelefoni 2021. Även här kommer kommunerna 

kunna välja på Itsams investeringsleasing eller Itsams externa leasing. 

Borgensåtagande  

För att Itsam ska kunna möjliggöra investeringsleasing och därmed följa 

direktionens beslut 2020-06-11 § 26 samt § 28 krävs fortfarande ett 

borgensåtagande från de kommuner som kräver detta alternativ. På inrådan 

från Kommuninvest kan en sådan leasing delas upp mellan 

medlemskommunerna utifrån respektive kommuns andel av den totala 

investeringen. 

Beslutsunderlag 

Kommunchefsberedningsens sammanträde 2020-10-14 § 58      

Beslutsexpediering 

Akt 
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Kommunfullmäktige Boxholms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut om att gå i borgen för Kommunförbundet Itsam:s 

räkning avseende ett specifikt låneobjekt. 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen om  

5 800 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Kommunförbundet 

Itsam:s låneförpliktelser avseende datorer och mobiltelefoner. 

 

Kommunfullmäktige Kinda kommun 

Kommunfullmäktiges beslut om att gå i borgen för Kommunförbundet Itsam:s 

räkning avseende ett specifikt låneobjekt. 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen om  

11 300 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Kommunförbundet 

Itsam:s låneförpliktelser avseende datorer och mobiltelefoner. 

 

 

Kommunfullmäktige Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut om att gå i borgen för Kommunförbundet Itsam:s 

räkning avseende ett specifikt låneobjekt. 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen om  

21 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Kommunförbundet 

Itsam:s låneförpliktelser avseende datorer och mobiltelefoner. 

 

 

Kommunfullmäktige Ydre kommun 

Kommunfullmäktiges beslut om att gå i borgen för Kommunförbundet Itsam:s 

räkning avseende ett specifikt låneobjekt. 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen om  

2 900 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Kommunförbundet 

Itsam:s låneförpliktelser avseende datorer och mobiltelefoner. 
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Kommunfullmäktige Åtvidabergs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut om att gå i borgen för Kommunförbundet Itsam:s 

räkning avseende ett specifikt låneobjekt. 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen om  

14 300 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Kommunförbundet 

Itsam:s låneförpliktelser avseende datorer och mobiltelefoner. 

 

 

Kommunfullmäktige Ödeshögs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut om att gå i borgen för Kommunförbundet Itsam:s 

räkning avseende ett specifikt låneobjekt. 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen om  

5 300 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Kommunförbundet 

Itsam:s låneförpliktelser avseende datorer och mobiltelefoner. 
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Beslutsunderlag för borgensåtagande 
 
Kommunalförbundet Itsam (222000-2584) avser att för investeringar ämnade för Vimmerby 
kommun ta upp lån hos Kommuninvest. Investeringarna avser datorer, datorer för skolbruk 
(1-1 datorer) samt mobiltelefoner. Fram till nu har denna utrustning leasats av Itsam och 
därefter hyrts ut till Vimmerby kommun. P g a att det är ekonomiskt mer fördelaktigt att äga 
utrustningen själv avser nu Itsam investera i utrustningen för att sedan hyra ut den till 
Vimmerby kommun.   
 
Investeringsplanen exklusive moms ser ut som följer: 
       
Vimmerby  2020 2021 2022 2023 SUMMA 
Datorer  2 400 273 3 255 615 5 600 847 4 428 231 15 684 966 
1-1 datorer  1 193 500 1 663 915 2 467 850 2 065 883 7 391 148 
Mobiler  214 700 1 334 100 1 334 100 1 334 100 4 217 000 

  3 808 473 6 253 630 9 402 797 7 828 214 27 293 114 
 
Avskrivningstiden för datorerna är satt till tre år och för mobilerna till 2,5 år. ITSAM kommer 
att amortera lånen i samma takt som investeringarna skrivs av. Utöver själva 
investeringskostnaden behöver Itsam temporärt ligga ute med moms varför även denna finns 
med som grund för borgensbeloppet. 
 
Borgensbeloppet för att klara av ovanstående investeringstakt är beräknat till 21000 tkr. Att 
borgensbeloppet understiger det samlade investeringsbeloppet beror på att ITSAM 
fortlöpande erhåller hyresintäkter vilka finansierar amorteringar vilka i sin tur möjliggör lån 
för nya investeringar utan behov av utökad borgen. Borgensbeloppet är räknat med ca 10%  
extra utrymme vilket möjliggör investeringar utöver ovanstående plan i tex AV-utrustning 
eller utökade behov av datorer om det skulle behövas.  
 
Borgensbeloppet påverkar inte Vimmerby kommuns möjligheter att själva låna pengar hos 
Kommuninvest. Vidare är det så att varje lån som tas upp ska godkännas av kommunchef i 
förväg, varför detta borgensåtagande endast är ett ramverk utanför vilket Itsam inte kan låna 
upp pengar för Vimmerby kommuns behov utan ett medgivande vid varje enstaka tillfälle. 
 
Förslaget till borgensram är antaget av Itsams direktion men respektive kommun behöver fatta 
beslut om att bevilja borgen. Kommunerna kan välja att avstå från att fatta beslut eller senare 
skriva under borgensavtalet. Det innebär dock att Itsam fortsättningsvis leasar utrustningen 
för den kommunens räkning vilket medför 10-15% högre kostnad för hyrd utrustning.  
 
Mattias Robertsson Bly 
Förbundsdirektör 
Kommunalförbundet Itsam
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-01-19 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3  2021/16 Id  
 

Avsiktsförklaring räddningstjänsterna i Räddningsregion Sydöstra Sverige 
(RSÖS) 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Vimmerby kommun tecknar 
avsiktsförklaringen för räddningstjänsterna inom Räddningsregion Sydöstra Sverige (RSÖS). 
 

Ärendet 
Räddnings- och säkerhetschef Jörgen Svensson inleder med att beskriva bakgrunden. 
 
Tjänsteskrivelsen 
Räddningstjänsten behöver stärka sin förmåga för att möta samhällets krav att leda, samordna, 
organisera samt anpassa och utveckla sig för att kontinuerligt kunna leverera ett 
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor, för människor som bor och vistas i 
kommunerna. 

Slutsatser som gjorts i SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst, SOU 2019:7, 
Skogsbränderna sommaren 2018, tillskapande av projektet ELS, Enhetligt ledningssystem för 
kommunal räddningstjänst som pågår och planeras att vara klar 2021 samt ny lag om skydd 
mot olyckor LSO 2020: 882. 

Förslaget innebär att räddningstjänsterna i delar av Södermanlands-, Östergötlands-, 
Jönköpings-, Kalmar-, Kronoberg- och Blekinge län i och med undertecknande av denna 
avsiktsförklaring ingår i, bidrar till och utvecklar ett gemensamt samarbete som benämns 
Räddningsregion Sydöstra Sverige (RSÖS). 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-01-19 

 

 
 

Syfte  
Avsiktsförklaringen ska skapa ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig i 
viljeinriktning och överenskommelser mellan ingående räddningstjänster. Syfte är att: 

 Öka tryggheten för de som bor och vistas i länen genom ett samordnat skadeavhjälpande 
arbete från den vardagsnära händelsen till stora omfattande komplexa händelser. 

 Skapa gemensamma och kända strukturer för snabba och samordnade insatser, beredskap, 
analys av riskbild samt informationshantering  

 Genomföra övergripande ledning med perspektivet underifrån och närhetsprincipen för 
att skapa redundans samt att större enhetlighet uppnås 

Mål  
Målet är att de kommunala räddningstjänsterna tillsammans utvecklar ledningssystem i nära 
samverkan som integreras i den ordinarie operativa ledningen av räddningstjänsten. 
Utvecklingen sker kontinuerligt och parallellt med pågående driftarbete för att stärka vårt 
skadeavhjälpande arbete. 

Bedömning 
Räddningstjänsten måste stärka upp och säkra sin verksamhet enligt de nya lagarna. För att 
klara av detta behöver Vimmerby kommun ingå i RSÖS tillsammans med de övriga 
kommunerna. 

Finansiering 
Finansieras i befintlig budget. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse avsiktsförklaring RSÖS, id 221392 
Avsiktsförklaring RSÖS 20201109, id 221 393 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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Avsiktsförklaring för RSÖS id 221393   2020-11-09  

ADM - Beslutsdokument

Avsiktsförklaring för Räddningstjänsterna inom Räddningsregion Sydöstra Sverige (RSÖS) 
 
Räddningstjänster i delar av Sörmland, Östergötland-, Jönköpings-, Kalmar-, Kronoberg och Blekinge 
län avser i och med undertecknande av denna avsiktsförklaring att ingå, bidra i och utveckla ett 
gemensamt samarbete som benämns Räddningsregion Sydöstra Sverige (RSÖS). 
 
Bakgrund 
Räddningstjänsten behöver stärka sin förmåga för att möta samhällets krav att leda, samordna, 
organisera samt anpassa och utveckla sig för att kontinuerligt kunna leverera ett tillfredsställande 
och likvärdigt skydd mot olyckor, för människor som bor och vistas i kommunerna. 
 
Slutsatser som gjorts i SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst, SOU 2019:7, 
Skogsbränderna sommaren 2018, tillskapande av projektet ELS, Enhetligt ledningssystem för 
kommunal räddningstjänst som pågår och planeras att vara klar 2021 samt ny lag om skydd mot 
olyckor LSO 2020: 882. 
 
Syfte  
Avsiktsförklaringen ska skapa ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig i viljeinriktning och 
överenskommelser mellan ingående räddningstjänster. Syfte är att: 
 Öka tryggheten för de som bor och vistas i länen genom ett samordnat skadeavhjälpande arbete 

från den vardagsnära händelsen till stora omfattande komplexa händelser. 
 Skapa gemensamma och kända strukturer för snabba och samordnade insatser, beredskap, 

analys av riskbild samt informationshantering  
 Genomföra övergripande ledning med perspektivet underifrån och närhetsprincipen för att 

skapa redundans samt att större enhetlighet uppnås 
 

Mål  
Målet är att de kommunala räddningstjänsterna tillsammans utvecklar ledningssystem i nära 
samverkan som integreras i den ordinarie operativa ledningen av räddningstjänsten. Utvecklingen 
sker kontinuerligt och parallellt med pågående driftarbete för att stärka vårt skadeavhjälpande 
arbete. 
 
Genom samverkan vill vi medverka till: 
 Att utveckla och etablera en samordnad, effektiv och lokalt anpassad systemledning för 

räddningstjänstinsatser. Ledningsstrukturen ska ta höjd för MBS:s projekt; ” Projektet ELS, 
Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst” samt ”Ledning och samverkan, Los”. 
Detta ska ske genom: 

 Samarbete med varandra för att uppnå en bättre förmåga att hantera olyckor 
med särskilt fokus på större och komplexa händelser. 

 Inriktning och samordnings-/resursmäklingssystem där Inriktning och 
samordning nås genom överenskommelser där ingen bestämmer över den 
andra. Gemensam inriktning och samordning nås genom operativa 
ledningsgruppen, se målbild för utformning. 

 Gemensamma ledningssystem i nära samarbete med varandra utifrån människa, 
teknik och organisation. De ska fungera med varandras och stödja varandras 
system, för att skapa redundans. 

 Gemensam kontinuerlig analys av riskbild, effektiv räddningstjänst och god 
förmåga till beredskap. 
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Målbilden för utformning är 
 

 
 
Genomförande 
Arbetet genomförs tillsammans i arbetsgrupper där Räddningscheferna utgör styrgrupp. 
Räddningscheferna står för inriktning i arbetet samt vilka arbetsgrupper som ska verka. 
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Räddningscheferna i RSÖS 
 
Räddningstjänsten i Västervik kommun  Räddningstjänsten i Vimmerby Kommun 
 
 
 
 
Räddningschef    Räddningschef 
Joakim Jansson    Jörgen Svensson 
 
 
Räddningstjänsten i Hultsfred Kommun   Räddningstjänsten i Oskarshamn Kommun 
 
 
 
 
Räddningschef    Räddningschef 
Michael Hesselgård    Jonas Neldemyr 
 
 
Räddningstjänsten i Högsby Kommun   Räddningstjänsten i Mönsterås Kommun 
 
 
 
 
Räddningschef    Räddningschef 
Ingemar Idh     Ingemar Idh 
 

 
Räddningstjänsten Öland    Kalmar Brandkår i Kalmar kommun 
 
 
 
 
Räddningschef    Räddningschef 
Rutger Ekbrand    Karl-Johan Daléen 
 
 
Räddningstjänsten i Nybro kommun  Räddningstjänstförbundet 

Emmaboda/Torsås 
 
 
 
 
Räddningschef    Räddningschef 
Magnus Lindahl    Hans Erlandsson 
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Räddningstjänsten Östra Götaland   Räddningstjänsten i Finspångs Kommun 
 
 
 
 
Räddningschef    Räddningschef 
Ulf Lago     Peter Kindblom 
 
 
Räddningstjänsten i Motala-Vadstena kommuner  Räddningstjänsten Mjölby-Boxholm 

kommuner 
 
 
 
 
Räddningschef    Räddningschef 
Henrik Josefsson   Johan Forsgren 
 
 
Räddningstjänsten i Kinda Kommun   Räddningstjänsten i Ödeshögs Kommun 
 
 
 
 
Räddningschef    Räddningschef 
Thomas Blixt     Jörgen Nielsen 
 
 
Räddningstjänsten i Ydre Kommun   Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund 
 
 
 
 
Räddningschef    Räddningschef 
Henrik Nilsson    Mattias Gårdholt 
 
 
Räddningstjänsten i Tranås Kommun   Räddningstjänsten i Aneby Kommun 
 
 
 
 
Räddningschef    Räddningschef 
Henrik Nilsson    Erik Linnå 
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Räddningstjänsten i Eksjö kommun   Räddningstjänsten i Habo Kommun 
 
 
 
 
Räddningschef    Räddningschef 
Micael Carlsson    Samuel Nyström 
 
 
Räddningstjänsten i Mullsjö Kommun   Räddningstjänsten i Jönköping Kommun 
 
 
 
 
Räddningschef    Räddningschef 
Samuel Nyström    Samuel Nyström 
 
 
Räddningstjänsten i Vaggeryd Kommun   Räddningstjänsten i Gislaved Kommun 
 
 
 
 
Räddningschef    Räddningschef 
Fredrik Björnberg    Johan Nilsson 
 
 
Räddningstjänsten i Gnosjö Kommun   Räddningstjänsten i Värnamo Kommun 
 
 
 
 
Räddningschef    Räddningschef 
Johan Nilsson     Anders Björk 
 
 
Räddningstjänsten i Sävsjö Kommun   Höglandets räddningstjänstförbund 
 
 
 
 
Räddningschef    Räddningschef 
Jonas Petri     Jonas Petri 
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Räddningstjänsten i Markaryd Kommun   Räddningstjänsten i Ljungby Kommun 
 
 
 
 
Räddningschef    Räddningschef 
Conny Ingvarsson    Carl Håkansson 
 
 
Räddningstjänsten i Älmhults Kommun   Räddningstjänsten i Östra Kronoberg 
 
 
 
 
Räddningschef    Räddningschef 
Lars Nilsson     Pär Stenson 
 
 
Värends räddningstjänst    Räddningstjänsten Östra Blekinge 
 
 
 
 
Räddningschef    Räddningschef 
Roger Pettersson    Anna Henningsson 
 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
 
 
 
Räddningschef 
Magnus Kärvhage 
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§ 471  2019/133 Id  
 

Astrid Lindgrens Världs Fastigheter Aktiebolag, markområde söder Nybble, 
Vimmerby 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. godkänna köpeavtal mellan Vimmerby kommun och Astrid Lindgrens Världs Fastigheter 
Aktiebolag avseende ett markområde av Vimmerby 3:3.  

2. godkänna köpeskillingen 387 200 Kr 
 

Anmälan om jäv 
Ola Gustafsson (KD och Bo Svensson (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. 
 

Sammanfattning 
Kommunen är ägare till exploateringsfastigheten Vimmerby 3:3.  

Genom köpeavtalet förvärvar Astrid Lindgrens Världs Fastighets Aktiebolag (ALVF) ett 
markområde om totalt 38 720 kvm. 

Avsikten är att ALVF ska bebygga området och påbörja förberedande undersökningar för en 
exploatering. 

Markområdet saknar detaljplanebestämmelser varför ny detaljplan måste upprättas om 
området ska bebyggas. Försäljningen är förenlig med gällande Markanvändningskarta FÖP, 
Antagandehandling  2015-09-08, rev 2016-02-15). 

Markområdet är värderat till 10 kr/m2 ( råmark ) av en auktoriserad fastighetsvärderare som 
kommunen anlitat. 

Kommunen friskriver sig från ansvar för eventuella markföroreningar. 

Kommunen erbjuder sig att återköpa marken för erlagd köpeskilling 387 200 kr om mark-
området inte kan bebyggas på grund av att detaljplan inte kan antas och vinna laga kraft. 
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Datum  
2020-12-15 

 

 
 

Kommunen erbjuder sig att reducera priset om ALVF av myndighet nekas exploatering på 
grund av kulturmiljövärden (fornlämningar) inom del av fastigheten. Kommunen ska i så fall 
betala tillbaka den del av köpeskillingen som motsvarar den reducerade exploateringsytan. I 
ersättning ska kommunen betala 10 kr/m2. 
 
Finansiering 
Försäljningen ryms inom befintlig MEX-budget. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag: Samhällsbyggnadsutskottet, 2020-12-01, § 115, Astrid Lindgrens Värld 
ALV, markområde söder om Nybble, Vimmerby" 
Köpeavtal ALV del av Vimmerby 3:3 2020-11-16  
Bilaga 1 karta köpeavtal ALV  
Bilaga 2 till köpeavtal ALV  
Bilaga 3 till köpeavtal uppsägning arrende  
Markanvändningskarta rev 2016-02-15 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 
Miljö- och Byggnadsförvaltningen 
Vimmerby Energi & Miljö AB
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AVTAL OM SIDOARRENDE 

Jordägare: 

Arrendatorer: 

212000-0787 Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby, 
nedan kallad Kommunen. 

19451201-0010 Roland Hallgren och 
19480720-6943 Charlotte Bruse, Nybble 121, 598 32 Vimmerby, 
nedan kallad Arrendatorema. 

1 § ARRENDESTÄLLE 
Del av fastigheten Vimmerby 3 :3, i Vimmerby kommun, se bifogad karta, Bilaga 1. 
Arrendeområdet omfattar cirka 2,7 hektar. 

2§ ÄNDAMÅL 
Arrendeområdet ska nyttjas till betesmark. 

3 § HYRA OCH TILLGÄNGLIGHET 
Arrendeavgiften ska första arrendeåret vara 
TV ÅTUSENTREHUNDRATJUGO/2 320:-/ kronor och betalas av Arrendatorema 
mot faktura utfärdad av Kommunen. Detta belopp ska för följande atTendeår utgöra 
avgiftens grundbelopp. Avgiften ska vara indexreglerad enligt konsumentprisindex. 
För varje enhet som indexens årsmedeltal överstiger medeltalet för kalendermånad 
oktober 2016, som är 318,00, ska grundavgiften ökas med: 

Grundavgiften 2 320 = 7,29 
Basindex 318,00 

Om arrendeavgiften inte betalas i tid har Kommunen rätt att häva avtalet. 

Till arrendeavgiften tillkommer vid varje betalningstillfälle gällande mervärdeskatt. 

4 § SKICK OCH SKÖTSEL 
Arrendeområdet upplåts i det skick som är befintligt på tillträdesdagen. 
Arrendatorerna svarar för allt underhåll av arrendeområdet och är skyldig att hålla det 
i ett vårdat skick. Det åligger arrendatorn att ta bort all buskvegetation på 
arrendeområdet och invid diken. 

Arrendatorerna svarar för eventuell uppkommen kostnad av stängsel och arbete samt 
för borttagandet efter arrendetidens utgång. Vid avtalets upphörande skall 
Arrendatorerna i görligaste mån återställa markområdet i ursprungligt skick samt 
lämna det grovstädat. 

Kommunens eftertolkning av vilket område som avsågs vid denna upplåtelse är att den 
avsåg samma 2,7 ha som ingått i en tidigare upplåtelse med arrendatorn, dvs att fel karta 
bifogats avtalet, se gammal avtalskarta nedan. Detta styrks också av att arrendatorn faktiskt 
fortsatt att nyttja området enligt gamla upplåtelsen som bete. Det markerade område i denna 
upplåtelse har inte alls betats och är dessutom betydligt mindre, endast 0,5 ha. 
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Bilaga till 
uppsägning

Tolkningen är att 
det är detta 
område om 2,7 
ha som avses i 
upplåtelsen.
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Framtida markanvändning 
Antagandehandling 2015-09-08, rev 2016-02-15 

Kraftledning 

Rekreation/hästverksamhet 

Framtida 

verksamhets-

område 

Fördelnings- 

station 
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§ 463  2020/124 Id  
 

Kulturgarantin för barn och unga i Vimmerby kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

1. ställa sig bakom revideringen av Kulturgarantin 2018-2019, enligt de angivna rättelserna. 

2. ställa sig bakom förslaget att nuvarande Kulturgaranti från 2018-2019, med dagens 
revideringar, ska gälla till och med 2022. 

3. ställa sig bakom förslaget att Kulturgarantin i fortsättningen ska uppdateras inför varje ny 
mandatperiod. 

Sammanfattning 
2009 infördes Kulturgarantin för barn och unga i Vimmerby kommun. Kulturgarantin är en 
överenskommelse mellan barn- och utbildnings-förvaltningen och dåvarande kultur- och 
fritidsförvaltningen. Idag ligger samtliga kultur- och fritidsförvaltningens delar i Kultur-
garantin under kommunstyrelseförvaltningens ansvar. Kulturgarantins syfte var att garantera 
samtliga barn och ungdomar från förskolan till och med gymnasiet minst en kulturupplevelse 
per år. 

Inför 2016 genomfördes förändringar av budget samt organisation, vilket innebar att utbudet 
förändrades och vissa delar av Kulturgarantin försvann på grund av besparingar. 2018 gjordes 
en revidering av Kulturgarantin anpassad efter förändringarna. 

Under våren 2020 har styrgruppen för skola och kultur diskuterat Kulturgarantin. Bland annat 
har rättelser gjorts av inaktuella uppgifter, samt att gruppen föreslår att Kulturgarantin ska 
gälla för en hel mandatperiod och inte per läsår. Kulturgarantins innehåll anpassas varje läsår 
efter det utbud och de önskemål som råder. 

Tjänsteskrivelsen om revideringen av Kulturgarantin har skickats till barn- och utbildnings-
nämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden ställde sig bakom revideringen av 
kulturgarantin vid nämndssammanträdet 2020-10-21. 
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Styrgruppen för Skola-Kultur efterlyser en politisk diskussion om vilken ambitionsnivå och 
vilka resurser en framtida Kulturgaranti ska ha i Vimmerby kommun. 

I styrgruppen för Skola-Kultur sitter förutom Eva Johansson, verksamhetschef förskola, 
Josephine Svensson, rektor årskurs 7-9 på Astrid Lindgrens skola samt Jennie Leander Lilja 
kulturskolechef och danspedagog på Vimmerby Kulturskola. Som adjungerande till gruppen 
finns även Cornelia Lindgren, intendent på Astrid Lindgrens skola, i egenskap av ansvarig för 
ansökningarna till Skapande skola och Skapande förskola. 
 
Beslutsunderlag 
Kulturgarantin Vimmerby kommun t o m 2022, reviderad 2020 
Tjänsteskrivelse: Revidering av Kulturgarantin för barn och unga, id KS 2020.3436 
 
Beslutet skickas till 
Administrativa avdelningen 
Barn, och utbildningsförvaltningen 
Utvecklingsavdelningen
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
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Kulturgarantin för Vimmerby kommun 

I Vimmerby kommun har vi ett arv att förvalta. Astrid Lindgren betonade under hela sin 
författargärning lekens och fantasins betydelse i barns utveckling. Genom leken och kreativiteten 
formas kulturen. I Astrid Lindgrens hembygd främjar och garanterar vi barn och unga upplevelsen 
och utövandet av kultur. 

 

Styrdokument 

FN:s barnkonventions artiklar om barns rätt till kultur och konstnärligt skapande och skolans 
styrdokument ger riktlinjerna.  

I FN:s barnkonvention artikel 31 slås fast: 
/…/ barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att 
fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.  

Konventionsstaterna ska:  
/…/ respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och 
skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig 
verksamhet för rekreations- och fritidsverksamheten 

I förskolans styrdokument Lpfö18, står det:  
I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, 
språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer 
synliggörs i utbildningen. 

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring 
och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och 
kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik 
och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att 
använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett 
innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande 

En del av strävansmålen är att utveckla: 

 fantasi och föreställningsförmåga 
 

 sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för 
värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet 
 

 förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och 
erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans 
 

 intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin 
förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa 
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 ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 
tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och 
med skilda syften 
 

 intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla 
budskap 

 

I grundskolans styrdokument Lgr 11, står det: 
Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även 
hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas. 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. 

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 
verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, 
tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det 
som eleverna skall tillägna sig. 
 

Några av de kulturella målen är att eleven: 

 kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama 
och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud 
 

 har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv 
 

 skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer 
 

I läroplan för gymnasieskolan Gy 11, står följande:  
Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört sin utbildning på gymnasieskolans nationella och 
specialutformade program: 

 kan söka sig till facklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till 
kunskap, självinsikt och glädje 
 

 kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden 
 
 

Kulturgarantin 

Vimmerby kommun arrangerar kulturupplevelser för barn och ungdomar varje läsår.  

Kulturgarantin är en överenskommelse mellan kommunstyrelseförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen.  
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Inom kulturgarantin sker samarbeten mellan kommunala, lokala och regionala verksamheter. 

Styrgruppen, med representanter från kommunstyrelseförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen, ansvarar och samordnar för genomförandet av kulturgarantin. 

Kulturgarantin uppdateras inför varje ny mandatperiod. 

 

Kulturgarantins byggstenar  

 barnen och ungdomarna tar del av kulturupplevelser i form av film, dans, litteratur inom 
förskolans/skolans ordinarie verksamhet  
 

 barnen och ungdomarna bör ges möjlighet att skapa och reflektera tillsammans med 
kulturpedagoger och övrig berörd personal 
 

 pedagoger/kulturombud bör ges möjlighet att reflektera över kulturgarantins 
betydelse/innehåll 
 

 kultur och estetiska processer integreras i förskola och skola, t. ex. genom samarbete, 
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten  

 

 

Biblioteket 

 arbetar för att väcka barns och ungdomars läslust och ge dem tillgång till böcker, både 
direkt och indirekt genom samarbete med bland annat förskola och skola 
 

 driver och bekostar lässatsningar som Lässurr och Bokbiten 
 

 

Kulturskolan 

 verksamhet i grundskolan som rytmik, drama, dans och skolbio  
 

 projekt i förskola, grundskola och gymnasium där en, två eller flera pedagoger från 
Kulturskolan medverkar 
 

 kan erbjuda kompetensutveckling för förskolans och skolans personal, respektive 
verksamhet betalar  
 

 verksamhet på fritiden; barnen kan fortsätta med verksamheter de provat på i skolan under 
sin fritid. Här kommer de också i kontakt med ytterligare kulturarrangemang. 
 

 undervisning enskilt och i grupp i sång, dans, film, teater, piano, gitarr och trummor. 
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Styrgruppen  

I styrgruppen finns representanter för barn- och utbildningsförvaltningen och kommun-
styrelseförvaltningen. Gruppens uppgift är att underlätta samarbetet inom kulturområdet mellan de 
olika verksamheterna (barn- och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen).  

Exempel på uppgifter som ska samordnas: 

 ansvara för arbetet med Kulturgarantin 
 

 uppdatera och revidera Kulturgarantin 
 

 ta fram programutbud för barn och ungdomar 
 

 utveckla samarbetet mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen 
 

 sammankalla till möten med kulturombuden för introduktion, information, planering, och 
erfarenhetsutbyten 
 

 främja och ha kontakt med medaktörerna inom kulturgarantin och aktivt ta del av 
verksamheten 

 remissgrupp för skolans ansökan av pengar till projekt, till exempel Kulturrådets satsning 
”Skapande skola” och ”Skapande förskola” 
 

 ansvara för arbetet med Skola – Kultur 
 

 ansvarar för att en årlig sammanställning med statistik och utvärdering av kulturgarantin 
görs 

 

Barnbibliotekariens roll 

Barnbibliotekarien ansvarar för det praktiska arbetet med Lässurr och Bokbiten. 

 

Kulturombudens roll 

Kulturombuden är representanter för förskola, skola och fritidshem. De är en länk mellan 
styrgruppen och förskola/skola/fritidshem. 

Ombudens roll är att: 

 framföra önskemål om kommande program och synpunkter på program som redan varit 
 

 delta i kulturombudsträffar 
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 få och ge information och vara insatt i kommande aktiviteter 
 

 för utveckling och erfarenhetsutbyte träffas kulturombuden en gång per termin för att  
diskutera och utvärdera verksamheten, därutöver vid behov 

 

 

Kulturgarantins innehåll 

Kulturgarantin innehåller litteratur, drama, dans, skolbio, Stadsmuseet Näktergalen och 
Astridveckan.  

Målet är att alla barn/elever får uppleva minst en kulturupplevelse om året från 3 till 19 års ålder.  

Innehållet i kulturgarantin är flexibelt. Valet av föreställningar är beroende av utbudet. 

 

Tillsammans med Kulturskolans utbud kan Kulturgarantin se ut så här: 

Förskolan 3-5 åringar  
Stadsmuseet Näktergalen – betalas av Näktergalen (kommunstyrelseförvaltningen).  
Enheten betalar resan. 

Förskolan 4-5 åringar 
Astrid Lindgrens Värld – alla. Enheten betalar resan. 

Förskolan 5 åringar 
Skolbio och teater under Astridveckan – betalas av skolbion/kulturskolan 
(kommunstyrelseförvaltningen). Skolbion betalar resan. 

 

Förskoleklassen 
Litteratur/Lässurr – förskoleklassen– betalas av programverksamheten (kommunstyrelseför-
valtningen). Enheten betalar resan. 

Skolbio och teater under Astridveckan – betalas av skolbion/kulturskolan 
(kommunstyrelseförvaltningen). Skolbion betalar resan. 

 

Grundskolans lägre klasser 
Årskurs 1-3  
Rytmisk verksamhet – Årskurs 2, två tillfällen per termin – betalas av kulturskolan 
(kommunstyrelseförvaltningen) Kulturskolan kommer ut i klasserna. 
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Litteratur/Bokbiten – Årskurs 3 – betalas av programverksamheten (kommunstyrelseför-
valtningen). Enheten betalar resan. 

 

Grundskolans mellersta klasser 
Årskurs 4-6 
Stadsmuseet Näktergalen – Årskurs 4 – betalas av Näktergalen (kommunstyrelseförvaltningen). 
Enheten betalar resan. 

Drama eller teater – Årskurs 5 – riktlinjen är 5 timmar per skola och läsår á lektioner om 60 
minuter. Kulturskolans teaterpedagog tar kontakt med berörd rektor för att diskutera möjligheter i 
upplägg, gruppstorlekar och lokal – betalas av kulturskolan (kommunstyrelseförvaltningen). 
Kulturskolan kommer ut i klasserna. 

Skolbio – Årskurs 6, tema barnkonventionen – betalas av skolbion/kulturskolan 
(kommunstyrelseförvaltningen). Barn- och utbildningsförvaltningen betalar resan – byts mot 
språkdag. 

 

Grundskolans högre klasser 
Årskurs 7-9 
Dans – Årskurs 8, två tillfällen per år - betalas av kulturskolan (kommunstyrelseförvaltningen). 
Kulturskolan kommer ut i klasserna. 

Stadsmuseet Näktergalen – Årskurs 8 – betalas av Näktergalen (kommunstyrelseförvaltningen).  

Skolbio – Årskurs 9 - betalas av skolbion/kulturskolan (kommunstyrelseförvaltningen). 

 

Gymnasiet 
År 1-3 
Skolbio – År 2 – betalas av skolbion/ kulturskolan (kommunstyrelseförvaltningen) 

 

Astridveckan 
Återkommande program med Kulturskolan vecka 46 varje år, med olika teman. Innehållet är 
kopplat till Astrid Lindgren och hennes födelsedag. 
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Krisledningsnämnden 

Datum  
2021-01-19 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 3  2021/23 Id  
 

Vaccinering Covid-19 – avsteg från gällande taxa 
 

Krisledningsnämndens beslut 
Krisledningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att hembesök av sjuksköterska 
som uteslutande föranleds av vaccinering mot Covid-19 ska vara avgiftsfritt. 
 
Sammanfattning 
Den av kommunfullmäktige beslutade avgiften för hembesök av sjuksköterska är 195 kronor 
per tillfälle. 

Detta kallas hembesöksuppdrag och utgår från hemsjukvårdsavtalet mellan region Kalmar län 
och kommunerna i Kalmar län. Grunden är den s k tröskelprincipen dvs att medborgare som 
kan ta sig till hälsocentralen ska göra det, men de som inte kan det istället får ett hembesök 
från sjuksköterska. 

Kommundirektören har 2021-01-07 tagit beslut om att avgiften (195 kr/tillfälle) för hembesök 
av sjuksköterska – då besöket enbart föranleds av vaccinering mot Covid-19 – ska tas bort.  

Beslutet är taget på delegation av krisledningsnämnden enligt beslut 2020-12-15, § 16: 

”Nämnden beslutar att i frågor som uppkommer kring vaccination delegera beslutsmandat till 
kommundirektören.” 

Då beslutet innebär ett avsteg från taxa beslutad av kommunfullmäktige betraktas beslutet 
som temporärt intill dess att kommunfullmäktige fattar ett definitivt beslut 2021-01-25. 

Kommundirektörens beslut ligger i linje med hur övriga kommuner i Region Kalmar län 
hanterar frågan. 
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Krisledningsnämnden 

Datum  
2021-01-19 

 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Avsteg från gällande taxa för hembesök av sjuksköterska för vaccinering 
mot Covid-19 
Protokollsutdrag krisledningsnämnden 2020-12-15, § 16 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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§ 469  2020/584 Id  
 

Nyttjanderättsavtal CK Wimer 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ersätta befintligt nyttjanderättsavtal 
med CK Wimer med ett lägenhetsarrende på 10 år med start från 2021-04-24. 
 

Sammanfattning 
Våren 2017 tecknade CK Wimer och Vimmerby kommun ett nyttjanderättsavtal för ett cirka 
210 hektar stort område av kommunens fastighet 3:1 i Vimmerby kommun med ändamålet 
cykelverksamhet. Avtalet omfattade en cykelslinga samt en max 0,5 hektar stor teknikbana 
för cykling. 

Nyttjanderättsavtalet tecknades med en löptid på ett år i taget såvida ingen av parterna sade 
upp avtalet. Grunden för avtalets löptid var att nyttjanderättsområdet ingår i kommunens 
översiktsplan och kan komma att exploateras i framtiden. 

Under hösten 2020 har CK Wimer inkommit med önskemål om ett avtal med längre löptid, 
eftersom föreningen vill satsa på att utvecklingen cykelverksamheten inom området.  

Ärendet 
CK Wimer har sedan starten 2017 utvecklat cykelområdet till ett välbesökt område för såväl 
medborgarna i Vimmerby kommun som ett stort antal turister som cyklar i området regel-
bundet, framförallt under sommarhalvåret. Sedan föreningen utvecklade sin teknikslinga så är 
det många barn och unga som cyklar i området varje dag och det är sällan du kan åka förbi 
cykelspåret utan att se cykelaktivitet i området. Föreningens driv och engagemang är stort och 
de vill nu ta nästa steg i sin utveckling. Föreningen planerar att söka pengar från såväl 
arvsfonden som LONA. För att föreningen skall ha möjlighet att söka arvsfondspengar så 
kräver arvsfonden att föreningen äger marken själva eller har ett arrendeavtal på området på 
minst 10 år. Detta är den största anledningen till att föreningen nu i dialog med kommunen 
vill skriva om avtalet.  

Representanter från föreningen besökte kultur- och fritidsutskott den 5 oktober och 
presenterade sina planer kring hur de vill utveckla hela området. Den största frågan handlade 
då om kommunen inom närtid tänkt bebygga området med bostäder eller om kommunen har 
några andra planer för området.  
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Kultur- och fritidsutskottets representanter meddelande då att de inte kände till några planer 
för bebyggelse i området i närtid men uppmanade utvecklingsavdelningens tjänstemän att ha 
dialog med Samhällsbyggnadsavdelningen i frågan. Detta för att få ett definitivt svar kring 
Vimmerby kommuns planer för området de kommande 10 åren. 
Samhällsbyggnadsavdelningen gjorde bedömningen efter översiktsplanen att Vimmerby 
kommun under den föreslagna avtalsperioden inte har några planer för området. Utan gör 
bedömningen att det är helt ok att arrendera ut marken och låta CK Wimer fortsätta utveckla 
sitt cykelområde. 

Efter dessa besked har utvecklingsavdelningen tillsammans med samhällsbyggnadsavdel-
ningen tagit fram ett nytt förslag till avtal med föreningen. Den stora förändringen som sker i 
avtalet handlar framförallt om att nyttjanderättsavtalet ändras till ett lägenhetsarrende.  

Avtalsformen blir då något starkare än en nyttjanderätt och är en förutsättning för föreningens 
ansökan till arvsfonden. Gatukontoret på Samhällsbyggnadsavdelningen som tagit fram det 
nya förslaget gör även bedömningen att avtalsformen är bättre att applicera vid en förlängning 
av avtalet. I det nya förslaget ges också föreningen möjlighet att bygga flera slingor inom 
arrendeområdet. Ett avsnitt har även tydliggjorts där arrendatorn är skyldig att se till att 
allmänhetens tillträde till området ej hindras, detta med grund att hela området är ett populärt 
rekreationsområde att nyttja för kommunens medborgare och det är viktigt att de så även 
fortsättningsvis är fritt att nyttja området kring arrendeområdet.  
 
Bedömning 
Utvecklingsavdelningens bedömning är att denna uppdatering av avtalet är fördelaktigt för 
såväl föreningen som kommunen för att trygga ett fortsatt attraktivt rekreationsområde för 
cykel.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag: Kultur- och fritidsutskottet, 2020-12-01, § 116, Nyttjanderättsavtal CK 
Wimer  
Nyttjanderättsavtal CK Wimer, id 2020.3573 
 
 
Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen
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§ 473  2019/554 Id  
 

Motion om bättre skyltning av kanotleden i Storebro 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla punkterna 1 och 2 samt avslå 
punkten 3. 
 

Sammanfattning 
Förbättra tillgängligheten och skyltningen i Storebro för kanotleden som går i Stångån. Rusta 
upp grillplatsen som ligger i anslutning till kanotleden för att förhöja både upplevelsen och 
säkerheten ur ett brandriskperspektiv. Kommunen uppdaterar inte skylten vid kanotupp-
tagningen vid dammen pga. att den inte är kommunens ansvar. 
 
Ärendet 
 Att göra skyltningen tydligare på kanotleden med större skyltar och pilar. 
 Att se över grillplatsen vid ”skvalet” och byta ut grill och sittplatser. 
 Att byta ut skylten vid dammen på Vimmerbyvägen och endast ha med den 

service vi har i samhället och att det är på svenska, engelska och tyska. 
 
Anneli Jakobsson (SD) skriver i sin motion om bättre skyltning av kanotleden i Storebro att 
den stora skylten vid kanotupptagningen vid dammen vid Vimmerbyvägen i Storebro hänvisar 
service som inte längre finns kvar i samhället. Vidare ger skylten mittemot gästgiveriet inte 
information om fortsatt väg för kanotister vid nedläggningsplatsen "skvalet". Dessutom, 
menar Anneli, är skyltningen vid Järnvägsgatan bristfällig, vilket många gånger för kanotister 
vilse. Anneli Jakobsson (SD) anser även att grillplatsen vid skvalet är "under all kritik", 
hon infogar ett foto i motionen. 
 
Aktuell situation 
Beslutade åtgärder kan utföras 2020. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår ovan angivna förslag. 
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Finansiering 
Driftenhetens budget 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag: Samhällsbyggnadsutskottet, 2020-11-03, § 105, Motion om bättre skyltning 
av kanotleden i Storebro 
Motion 2019-10-16 om bättre skyltning av kanotleden i Storebro 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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§ 474  2020/152 Id  
 

Motion om minskat matsvinn på skolorna i Vimmerby kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med 
hänvisning till att kostenheten arbetar löpande med att minska matsvinnet med positivt 
resultat. 
 

Sammanfattning 
Anneli Jacobsson (SD) har lämnat in en motion om framtagande av handlingsplan med 
åtgärder för minskat matsvinn. 
 
Motionen 
”I Sverige slängs det ungefär 35 000 ton mat varje år från skolmatsalar och andra storkök. 
Varje kilo mat som slängs motsvarar 2 kg CO2e (koldioxidekvivalenter), det vill säga utsläpp 
av koldioxid och andra växthusgaser. I Vimmerby kommun arbetas de ten del för att minska 
matsvinnet, men vi måste arbeta ännu mer för att få ner matsvinnet med ytterligare 10% och 
få våra elever medvetna om hur mycket matsvinn det blir och hur det påverkar vår miljö. 
Detta går att göra på många olika sätt. I Vännäs kommuns skolor använder man sig av 
teckningar. En grön gubbe betyder att barnen uppnått målet den dagen och att matsvinnet är 
inom det mål som skolan satt, en röd gubbe betyder att det slängts mer mat än procentmålet. 
De äldre eleverna, som går på högstadiet och gymnasiet, skulle kunna kryssa i en matsedel om 
de vill äta eller inte den dagen. 
 
Vi Sverigedemokrater tror på den här idén för att snabbt få ner matsvinnet till 2 % Med 
anledning av detta föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar att ta fram 
en handlingsplan med åtgärder för att ytterligare minska matsvinnet i Vimmerby kommuns 
skolor.” 
 
Arbete med att minska matsvinn har pågått under flera år i Vimmerby kommun. Fokus har 
legat på de stora skolorna Vimarskolan, Astrid Lindgren skolan och Gymnasiet där det efter 
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mätningar visat sig vara de verksamheter där det är mest matsvinn. Tre vågar har köpts in som 
är placerade i matsalarna på dessa tre verksamheter. Vågen mäter och visar vad varje elev 
slänger från tallriken. Att minska matsvinn handlar inte bara om att väga den mat som slängs. 
Det handlar om att jobba med ett annorlunda tankesätt redan ifrån då matsedel planeras, 
inköp, tillagning, servering, måltidssituation och elevernas inställning till mat- och 
måltidsmiljö. 
 
För att kunna genomföra en förändring som är märkbar krävs ett arbete inom kostenheten för 
ett hållbart arbetssätt med en mer medvetenhet med focus på att minska matsvinn. Inspiration 
och utbildning för kostpersonal inklusive områdeschefer för att driva förändring på lång sikt. 
Delar av detta har pågått och pågår. Kostenheten kan inte ensam genomföra ett arbete med att 
minska matsvinnet utan det krävs ett samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
För att kunna genomföra arbetet med handlingsplan med åtgärder som har en långsiktig 
påverkan i vår verksamhet behövs därför detta drivas som ett projekt. För att se att projektet 
ger hållbarhet måste projektet drivas minst ett år med en projektledare på heltid. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag: Samhällsbyggnadsutskottet, 2020-11-03, § 108, Motion om minskat 
matsvinn på skolorna i Vimmerby kommun 
Motion om minskat matsvinn på skolorna i Vimmerby kommun 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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§ 475  2020/378 Id  
 

Motion om lekredskap för funktionshindrade barn 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen att utrusta lekplatser 
med utrustning för funktionshindrade barn besvarad med hänvisning till kommande lek och 
badplatsstrategi. 
 

Sammanfattning 
I motionen står det att läsa i det nuvarande styret S, C & L:s politiska program att ”Personer 
med funktionsvariationer ska ha möjlighet att leva som andra invånare i så stor utsträckning 
som möjligt”. Detta är något som vi Sverigedemokrater verkligen håller med om. Kommunen 
har ett flertal lekplatser men vi saknar lekplatser för alla barn, även de med 
funktionsvariationer. Vi tycker att det är gement att inte erbjuda funktionsnedsatta barn 
samma möjligheter som andra barn. Lekredskapen kan t ex vara rullstolsgungor, karuseller för 
de med rullstolar eller andra funktionsanpassade lekredskap. Sverigedemokraterna föreslår 
därför att drift/servicenämnden, i samverkan t ex kultur/fritidsnämnden, får i uppdrag att ta 
fram anpassade lekredskap för barn med funktionsvariationer och placera dem på platser i 
kommunen där de finner det lämpligt. 
 
Barnkonventionen: 
Punkt 23 ”Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt 
hjälp att aktivt delta i samhället”. 
Punkt 31 ”Barn har rätt till lek, vila och fritid”. 
 
Sverigedemokraterna föreslår med bakgrund av ovanstående, kommunfullmäktige besluta: 
- att ge berörda nämnder i uppdrag att ta fram anpassade lekredskap för barn med 
funktionsvariationer och placera dem på platser i kommunen där de finner det lämpligt. 
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Bedömning 
Utvecklingsavdelningen tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen har ett uppdrag att 
för Vimmerby kommun ta fram en Lek- och badplatsstrategi. Strategin bör färdigställas innan 
nya lekplatser etableras eller rustas i större omfattning. I kommande strategi kommer 
frågeställningen om anpassade lekredskap för barn med funktionsvariationer hanteras och för 
den lämplig placering finnas föreslagna. 
 
Bakgrund 
Då flera av Vimmerby kommuns lekplatser är slitna och gamla så kommer 
samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen(fritid och folkhälsa) att göra en 
strategi för hur vi skall utveckla och arbeta succesivt de kommande 10 åren. 
 

 Vi vill se vilka behov som finns för att ha lekplatserna där de är idag? 

 Skall vi ha färre lekplatser men mer utvecklade och genomtänkta? 

 Skall vi rikta in våra lekplatser och parker på olika fokusområden? 

 Hur skall utvecklingen av våra badplatser se ut och vad skall vi prioritera för att göra dem 
med attraktivare? 

 Hur kan vi höja attraktionsvärdet på våra fina parker i Vimmerby kommun? Skall vi göra 
en satsning på temaparker? 

 Skall vi tänka utanför boxen? Är lekvänliga miljöer/uteplatser alternativet istället för 
lekplatser? 

 
Dessa frågor och många fler hoppas vi kunna besvaras i denna strategiplan. Men även hur vi 
skall planera de ekonomiska förutsättningarna för framtiden för att skapa attraktivare 
lekplatser, parker och badplatser med en handlingsplan för alla barn. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag: Samhällsbyggnadsutskottet, 2020-11-03, § 104, Motion om lekredskap för 
funktionshindrade barn 
Motion om lekredskap för funktionshindrade barn 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
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Motion l Sverigedemokraterna Vimmerby 
 

Motion angående lekredskap för funktionshindrade barn 

Det står att läsa i det nuvarande styret S, C & L:s politiska program att ”Personer med 
funktionsvariationer ska ha möjlighet att leva som andra invånare i så stor utsträckning som 
möjligt”. Detta är något som vi Sverigedemokrater verkligen håller med om. 
 
Kommunen har ett flertal lekplatser men vi saknar lekplatser för alla barn, även de med 
funktionsvariationer. Vi tycker att det är gement att inte erbjuda funktionsnedsatta barn 
samma möjligheter som andra barn. Lekredskapen kan t ex vara rullstolsgungor, karuseller för 
de med rullstolar eller andra funktionsanpassade lekredskap.  

Sverigedemokraterna föreslår därför att drift/servicenämnden, i samverkan t ex 
kultur/fritidsnämnden, får i uppdrag att ta fram anpassade lekredskap för barn med 
funktionsvariationer och placera dem på platser i kommunen där de finner det lämpligt. 

Barnkonventionen: 
Punkt 23 ”Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt 
hjälp att aktivt delta i samhället”. 

Punkt 31 ”Barn har rätt till lek, vila och fritid”. 

Sverigedemokraterna föreslår med bakgrund av ovanstående, kommunfullmäktige besluta: 
 
- att ge berörda nämnder i uppdrag att ta fram anpassade lekredskap för barn med 
funktionsvariationer och placera dem på platser i kommunen där de finner det lämpligt. 
 
 

 

 

Petra Whidotti (SD)   Jimmy Rödin (SD) 
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§ 476  2020/370 Id  
 

Motion om säkrare skolskjutsar 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 
 
Reservationer 
(V) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Jens af Ekenstam Stenman (V) skriver i sin motion att skolskjutsar ibland ställs in med kort 
varsel pga oväntade omständigheter. Barn riskerar i dessa fall bli kvar väntandes på bussen. 
Det kan inträffa att föräldrarna åkt till sina arbeten, och att hemmet är låst. Jens af Ekenstam 
Stenman menar att informationen på kommunens hemsida inte alltid räcker till i dessa fall. 
 
Jens af Ekenstam Stenman (V) föreslår i sin motion att kommunen inför en enkel SMS-
lösning som föräldrar frivilligt kan ansluta sig till. När en skolbuss råkar ut för något görs ett 
snabbt och enkelt massutskick med information. Förslaget syftar till att öka barnens säkerhet 
och trygghet. Jens af Ekenstam Stenman (V) förtydligar att det är upp till respektive förälder 
att ta tag i saken, men att det underlättar om de får veta att det finns ett problem. 
 
Bakgrund 
Kommunen är utifrån skollagen (2010:800) skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts till 
grundskole- och särskoleelever om det krävs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet. 
 
Fram till att eleven stiger på skolskjutsen är det vårdnadshavaren som ansvarar för sina barn. 
När eleven kliver på skolskjutsen övergår ansvaret för eleven till den som utför skolskjutsen. 
 
I Vimmerby kommun är ca 450 elever beviljade skolskjuts. I Vimmerby kommun sker 
skolskjutsen antingen med ordinarie linjebussar eller med särskilt upphandlade 
skolskjutsfordon. 
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Bedömning 
Det är ovanligt att skolskjutsar behöver ställas in. Vid de få tillfällen det sker är orsaken oftast 
snö eller halka. 

Vid de tillfällen som skolskjutsar ställs in är det oftast enstaka turer som ställs in. Att samtliga 
skolskjutsar ställs in är mycket ovanligt och har endast skett vid ett enda tillfälle. När enstaka 
turer ställs in ske det oftast med kort varsel. Chaufförernas ambition är att i största möjliga 
grad genomföra planerad trafik, Oftast är det först när en tur ska köras som det konstateras att 
skolskjutsen inte kan ske på ett trafiksäkert sätt. Detta medför att inställda turer i många fall 
kommer till kommunens kännedom först i efterhand. 

Vid de tillfällen turer ställts in med längre framförhållning har kommunen kunna informera 
via sin hemsida samt genom Sveriges Radio P4. Vid inställda turer och störningar inom 
linjetrafiken brukar Kalmar Länstrafik, KLT främst informera via sin hemsida. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har under våren undersökt möjliga lösningar för att införa en 
SMS-tjänst för information om störningar i skolskjutstrafiken. Rent tekniskt finns flera system 
för att nå ut med SMS vid störningar. Dock har det inte gått att finna rutiner för hur man ska 
kunna nå ut med information. Gatukontoret har inte resurser att vid plötsliga störningar i 
skolskjutstrafiken få ut information i tid, framförallt inte vid inställda morgonturer då 
kommunen oftast får kännedom om eventuella inställda turer först i efterhand. Gatukontoret 
har även undersökt möjligheten att genom skolans elevregister skapa en SMS-tjänst, men 
även där finns problem med hur informationen skulle kunna skickas ut. 

I dagsläget ser Samhällsbyggnadsavdelningen ingen praktisk möjlighet att skapa en SMS-
tjänst för information om inställda skolskjutsar. Om förutsättningarna skulle ändras ställer sig 
dock Samhällsbyggnadsavdelningen mycket positiv till att inrätta en SMS-tjänst. 
 
Beslutsgång 
Lars Johansson (V) yrkar på förslag till bifall till motionen och Ola Gustafsson (KD) yrkar 
bifall till förslaget att anse motionen besvarad. Ordföranden ställer de båda yrkandena mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Ola Gustafssons yrkande att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag: Samhällsbyggnadsutskottet, 2020-11-03. § 107, Motion om säkrare 
skolskjutsar 
Motion om säkrare skolskjutsar 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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§ 478  2020/423 Id  
 

Motion angående information om skyddsrum 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna genom Anneli Jakobsson har den 14/8 2020 lämnat in en motion om 
skyddsrum och att kommunen på lämpligt vis tydligt informerar kommuninvånarna om var 
respektive orts skyddsrum finns. Informationen finns idag på Myndighetens för 
samhällsskydd och beredskaps hemsida, dock finns ingen information på kommunens 
hemsida. Med anledning av detta skapas en informationssida på kommunens hemsida om 
skyddsrum som länkar till MSB:s sida om skyddsrum och till kartan som visar vart 
skyddsrummen finns. 
 
Ärendet 
Sverigedemokraterna genom Anneli Jakobsson vill att kommunen på ett lämpligt vis, tydligt 
informerar kommuninvånarna om var respektive orts skyddsrum finns. Information finns 
redan idag på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida. 
 
Aktuell situation 
Med anledning av motionen så skapas en informationssida på kommunens hemsida om 
skyddsrum. För att kommuninvånarna hela tiden ska få ta del av den aktuella och korrekta 
informationen om vart skyddsrummen finns så länkas det på informationssidan till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sida om skyddsrum samt en direktlänk 
till MSB:s karttjänst för vart skyddsrummen är lokaliserade. Detta då det är MSB som har 
uppdraget att hålla registret aktuellt över befintliga skyddsrum. I karttjänsten kan man bland 
annat se exakt adress, fastighetsbeteckning och hur många platser skyddsrummet innehar. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag: Samhällsbyggnadsutskottet, 2020-12-01, § 118, Motion angående 
information om skyddsrum 
Motion angående information om skyddsrum 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 479  2019/636 Id  
 

Motion om skyltning av rökförbud 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Förbättra informationen ang. rökförbud vid stadshusets entréer där allmänheten har tillträde. 
 
Förlag 
Att göra skyltningen tydligare vid entréerna. 
 
Bakgrund 
Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om skyltning av rökförbud.  

Hon skriver att informationen om gällande rökförbud utanför entréer där allmänheten vistas är 
otillräcklig i anslutning till Stadshuset i Vimmerby. 

Anneli menar att skylten på entrédörrens fönster inte säger hur lång sträcka förbudet omfattar. 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår att kommunen sätter ut rökförbudsskyltar där rökförbudet 
börjar att gälla på kommunhusets öppna plats framför huvudentrén.  
 
Aktuell situation 
Beslutade åtgärder kan utföras 2020. 
 
Finansiering 
Driftenhetens budget. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag: Samhällsbyggnadsutskottet, 20-12-01, § 119, Motion om skyltning av 
rökförbud 
Motion om skyltning av rökförbud 

161



  

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-12-15 

 

 
 

 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
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§ 477  2020/424 Id  
 

Motion om hastighetssänkning i Storebro 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. avslå motionens första attsats om sänkt hastighet på Skvalmovägen och Stångågatan i 
Storebro 

2. anse motionens andra attsats om att göra en översyn på övriga kommunala gator i 
Storebro besvarad 

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) menar att hastigheterna på Skvalmovägen och Stångågatan ibland 
innebär en trafikfara. 
 

Förslag 
Att sänka hastigheten som nu är 50km/h på Skvalmovägen och Stångågatan samt överväger 
om farthinder är ändamålsenligt på dessa gator. 

Bakgrund  
Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion att kommunen sänker hastigheten som nu är 
50km/h på Skvalmovägen och Stångågatan samt överväger om farthinder är ändamålsenligt 
på dessa gator. Anneli Jakobsson (SD) föreslår också att kommunen gör en översyn av vilka 
övriga kommunala gator i Storebro som kan vara i behov av hastighetssänkning. 
 
Aktuell situation 
Trafikmättning är utförd på ovan berörda sträckor, Gatukontoret fortsätter mätningar i 
Storebro samhälle. 
 
Inhämtade uppgifter 
Trafikmättning genomförd mellan datumen 21/10-27/10 och 26/10-1/11 
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Skvalmovägen.  
Mätning 1   115 fordon/dygn Snitthastighet 37/34 km/h Maxhastighet 66/64 km/h 
Mätning 2   127 fordon/dygn Snitthastighet 36/33 km/h Maxhastighet  62/54 km/h 
 
Stångågatan 
Mätning 1     26 fordon/dygn Snitthastighet 29/33 km/h Maxhastighet  67/52 km/h 
Mätning 2      21 fordon/dygn Snitthastighet 30/34 km/h Maxhastighet  48/52 km/h 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag: Samhällsbyggnadsutskottet, 2020-12-01, § 120, Motion om 
hastighetssänkning i Storebro 
Motion om hastighetssänkning i Storebro 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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§ 480  2020/437 Id  
 

Medborgarförslag om parkering vid Wimer Bike Park 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning 
Jörgen Thörn har lämnat ett medborgarförslag om att Wimer Bike Park, en cykelbana med 
hopp och doserade kurvor, belägen straxt utanför Vimmerby stad, utrustas med parkering för 
besökare. 
 
Jörgen Thörn skriver att banan är populär och välbesökt, och att besökare under sommaren 
har parkerat längs vägarna omkring platsen. 
 
Aktuell situation 
Beslutade åtgärder kan utföras 2021. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår ovan angivna förslag. 
 
Finansiering 
Gatukontoret föreslår att finansieringen för byggnationen av parkeringsytan vid cykelbanan, 
Wimer Bike Park tas som en nyinvestering. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Gatukontoret får i uppdrag att anlägga en ny parkeringsyta, enligt förslag nedan. 

2. Finansieringen sker som nyinvestering till en kostnad av 50 000 kr. 
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3. Samhällsbyggnadsavdelningen återkommer till kommunstyrelsen med förslag om 
finansiering inom finansierad ram för år 2021. 

4. Medborgarförslaget anses därmed bifallet 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag: Samhällsbyggnadsutskottet, 2020-11-03, § 109, Medborgarförslag om 
parkering vid Wimer Bike Park om parkering vid Wimer Bike Park 
Medborgarförslag om parkering vid Wimer Bike Park om parkering vid Wimer Bike Park 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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§ 481  2020/426 Id  
 

Medborgarförslag om soptunna vid Wimer Bike park 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning 
Jörgen Thörn har lämnat ett medborgarförslag om att Wimer Bike Park, en cykelbana med 
hopp och doserade kurvor, belägen straxt utanför Vimmerby stad, utrustas med soptunna, för 
att förebygga att det slängs skräp över området. Förslaget innebär också att kommunen sköter 
tömningen av soptunnan. 
 
Jörgen Thörn skriver att banan är populär och välbesökt. 
 
Aktuell situation 
Beslutade åtgärder kan utföras 2020. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår ovan angivna förslag. 
 
Finansiering 
Driftenhetens budget. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag: Samhällsbyggnadsutskottet, 2020-12-01, § 121, Medborgarförslag om 
soptunna vid Wimer Bike park 
Motion om soptunna vid Wimer Bike park 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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§ 482  2020/425 Id  
 

Medborgarförslag om belysning vid Wimer Bike Park 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning 
Jörgen Thörn har lämnat ett medborgarförslag om att Wimer Bike Park, en cykelbana med 
hopp och doserade kurvor, belägen straxt utanför Vimmerby stad, utrustas med belysning, för 
att den ska kunna användas även kvällstid. 
 
Jörgen Thörn skriver att banan är populär och välbesökt, och att det borde vara värdefullt för 
kommunen att den kan användas även under den mörkare delen av året. 
 
Bedömning 
Investeringsmedel saknas för byggandet av belysningen samt beslutad ekonomisk ram för 
gatubelysningen inte är tillräcklig för drift och underhåll kommande år. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag: Samhällsbyggnadsutskottet, 2020-12-01, § 122, Medborgarförslag om 
belysning vid Wimer Bike Park 
Medborgarförslag om belysning vid Wimer Bike Park 
 

Beslutet skickas till 

kommunfullmäktige
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§ 484  2019/229 Id  
 

Medborgarförslag om att skyndsamt kartlägga och åtgärda det bristande 
vägnätet samt tillhandahålla en fungerande underhållsplan 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat. 
 

Sammanfattning 
Roger Sunesson har lämnat in ett medborgarförslag angående vägunderhållet i Vimmerby 
stad. Han skriver att "det är stora hål och gropar i stort sett i varenda väg inom stadsgränsen". 
Han menar att kommunen behöver rusta upp vägnätet innan turistsäsongen börjar.  
 
Roger Sunesson föreslår att "lämplig nämnd utser en arbetsgrupp som skyndsamt kartlägger 
och ser till att åtgärda det bristande vägnätet", samt "att lämplig nämnd tillhandahåller en 
fungerande underhållsplan för vägarna så att detta problem minimeras i framtiden". 
 
Aktuell situation 
År 2017 tog Vimmerby kommun fram en underhållsplan för beläggningsåtgärder i Vimmerby 
stad, dess kransorter och övriga vägar där kommunen är väghållare.  
Planen är mycket utförlig med rapport över ingående status på samtliga gator och vägar där 
kommunen är ansvarig, vägkapitalutveckling (konsekvensanalys), investeringsbehov med 
grundberäkning och budgetnivåer, planerade åtgärder med förslag på utförande, 
prioriteringslista med restlevnadstid m m.  
 
Bedömning 
Arbetet med föreslagna åtgärder påbörjades våren 2018 och mynnade ut i en asfaltsplan. Vi 
följer asfaltsplanen och fastställd budgetnivå med undantag för vissa samordningsarbeten med 
VEMAB vid deras arbeten med förnyelse av VA-nätet. Vi anser härmed medborgarförslaget 
besvarat. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag: Samhällsbyggnadsutskottet, 2020-12-01, § 124, Medborgarförslag om att 
skyndsamt kartlägga och åtgärda det bristande vägnätet samt tillhandahålla en fungerande 
underhållsplan  
Medborgarförslag om att skyndsamt kartlägga och åtgärda det bristande vägnätet samt 
tillhandahålla en fungerande underhållsplan 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
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§ 483  2020/552 Id  
 

Medborgarförslag om att göra delar av Egnahemsgatan enkelriktad 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  avslå medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning 
Lisa Josefsson har lämnat ett medborgarförslag om att göra delar av 
Egnahemsgatan i Vimmerby enkelriktad. Förslaget gäller sträckningen mellan 
Rävbacksgatan och Ringbergsgatan samt Östra och Västra Vinkelgatan, runt 
grönområdet.  
 
Lisa Josefsson skriver att åtgärden skulle underlätta trafikflödet på den aktuella 
platsen. 
 
Bedömning 
Medborgarförslaget avslås med bedömningen att trafikflödet anses bäst balanserat när trafik 
kan färdas i båda riktningarna på respektive sida av grönytan. Vid en enkelriktning skulle 
grönytans form kunna vilseleda trafikanter i uppfattningen att det är en cirkulationsplats. När 
trafiken är tillåten bidrar det till en ömsesidig respekt och försiktighet. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag: Samhällsbyggnadsutskottet, 2020-12-01, § 123, Medborgarförslag om att 
göra delar av Egnahemsgatan enkelriktad om att göra delar av Egnahemsgatan enkelriktad 
Medborgarförslag om att göra delar av Egnahemsgatan enkelriktad om att göra delar av 
Egnahemsgatan enkelriktad 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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