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Datum 
2020-04-30 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
Tid: Måndagen den 11 maj 2020 kl. 18:00 
Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 
 

 Upprop 

1.  Val av protokolljusterare 

Informationsärenden 

2.  Meddelanden till kommunfullmäktige 

3.  Ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige 

Beslutsärenden 

4.  Uppdrag som revisor för Vimmerby kommun efter Ulf Svensson (C) 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser Bo Mathiasson (C) som revisor för Vimmerby kommun. 

5.  Uppdrag som vice ordförande för kommunens revisorer efter Ulf Svensson (C) 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser Bo Mathiasson (C) som vice ordförande för kommunens revisorer. 

6.  Uppdrag som revisor för Kommunalförbundet ITSAM efter Ulf Svensson (C) 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser Bo Mathiasson (C) som revisor för Kommunalförbundet ITSAM. 

7.  Begäran från Maria Modig (S) om entledigande från uppdrag i barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige, valberedningen och Vimarhem AB 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige entledigar Maria Modig (S) från uppdraget som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden fr o m 2020-05-11 och överlämnar till socialdemokraterna att ta fram förslag till 
ny ledamot. 
2. Kommunfullmäktige entledigar Maria Modig (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige fr o m 2020-05-11, och överlämnar ärendet till Länsstyrelsen i Kalmar län för ny 
sammanräkning för att utse ny ledamot. 
3. Kommunfullmäktige entledigar Maria Modig (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning fr o m 2020-05-11 och överlämnar till socialdemokraterna att ta 
fram förslag till ny ersättare. 
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4. Kommunfullmäktige entledigar Maria Modig (S) från uppdraget som ersättare i bostadsbolaget 
Vimarhem AB fr o m 2020-05-11 och överlämnar till socialdemokraterna att ta fram förslag till ny 
ersättare. 

8.  Årsredovisning för Vimmerby kommunkoncern år 2019 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Vimmerby kommun år 2019. 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB år 2019. 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Vimmerby Energi och Miljö AB år 2019. 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Vimmerby Fibernät AB år 2019. 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Vimmerby Energi Nät AB år 2019. 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Vimmerby Energiförsäljning AB år 2019. 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Vimarhem AB år 2019. 

9.  Fråga om ansvarsfrihet för kommunens nämnder år 2019 

Föredragande: Ordföranden för kommunens revisorer, Roland Ilemark (S) 
Tillkännagivande: Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har fullmäktiges presidium ansvaret att 
bereda frågan om ansvarsfrihet. Presidiet begär senast 2020-05-24 förklaring av kommunstyrelsens 
ordförande för år 2019 med anledning av revisorernas kritik och slutsatser i revisionsberättelsen. 
Presidiet begär senast 2020-05-24 förklaring av ledamöter och ersättare som under år 2019 haft 
uppdrag i kommunstyrelsen med anledning av revisorernas kritik och slutsatser. 
Efter inkomna förklaringar kommer presidiet att lägga förslag med motivering till fullmäktiges 
sammanträde 2020-06-15. 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger revisorernas berättelse för år 2019 till handlingarna. 

10.  Pensionslösning för förtroendevalda i de kommunala bolagen 

Förslag till beslut:  
1. Bolagsuppdrag ska omfattas av OPF-KL. 
2. Uppdragen ska räknas var för sig, d v s ingen samordning. 
3. Beslutet ska inte tillämpas retroaktivt. 

11.  Nya/utökade verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp i Toverum och Locknevi 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige bifaller förslag till verksamhetsområde för Locknevi. 
Kommunfullmäktige bifaller förslag till verksamhetsområde för Toverum. 

12.  Fråga om att bygga ut fiber för området Sevede - Vimmerby Fibernät AB 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige ställer sig positivt till att gå vidare med fiberutbyggnad i 
Sevedeprojektet. 

13.  Inkomna handlingar 
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Handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats www.vimmerby.se, "Kommun och politik". 
 
Protokollet justeras den 18 maj på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 
 
Nästa sammanträde infaller den 15 juni kl 18.00. Lokal är ännu inte fastställd. 
 
 
 
Vimmerby den 2020-05-11 
 
 
Gudrun Brunegård  Jenny Andersson 
1:e vice ordförande  Kommunsekreterare 
 
 
Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare maila till kommunens huvudbrevlåda: 
kommun@vimmerby.se. Kontakta även din gruppledare. 
 
Vid frågor kontakta: 
Administratör Liselott Frejd: 0492/ 76 90 18 
Kommunsekreterare Jenny Andersson: 0492/ 76 90 06 
 
Se även kommunens hemsida: www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald  

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald
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Referens 
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 Kommunfullmäktige 

 

 

 
 

Rapportering av förekomsten av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS kvartal 1 2020  
Rapporteringen avser år 2020 kvartal: 1 (januari, februari, mars) 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden  
 
Man/kvinna Verksamhets-

område* 

Insats Beslutsdatum  

M LSS OF Boende vuxna 2019-07-22 

K SoL ÄO Särskilt boende 2019-12-19 

 

* Begreppen hämtas från IVO:s kategorisering av verksamhetsområden 

 
 
 
 

Underskrift av ansvarig 
 

Hanna Alsér 
Kvalitetssamordnare 
Socialförvaltningen  
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Administrativa avdelningen 
Jenny Andersson 

Delegationsbeslut 
Sida 
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Datum 
2020-04-22  

Referens 
Dnr 2020/000254/109  
Id 71083  
 

  
Kommunfullmäktige 

Motion om att Vimmerby kommun ska införa en 
visselblåsarfunktion 
 

Beslut 
Motionen får ställas. 
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Ärendet 
Petra Whidotti (SD) och Jimmy Rödin (SD) föreslår i sin motion ”att en 
visselblåsarfunktion handlagd av en extern enhet avsedd för både anställda och 
förtroendevalda i kommunen och dess bolag, utreds och införs av 
kommunstyrelsen.” 
De föreslår också ”att medel för denna funktion initialt tas från kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda utgifter för att senare bli en ordinarie del av förvaltningens 
budget.” 
 
Petra Whidotti (SD) och Jimmy Rödin (SD) menar att politisk turbulens i 
kommunen har visat sig kunna leda till ekonomiska, känslomässiga och 
personliga konsekvenser för arbetstagarna. 
 
Petra Whidotti (SD) och Jimmy Rödin (SD) skriver vidare att den arbetsrättsliga 
lagstiftningen har stärkts vad gäller särskilt skydd mot repressalier för 
arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.  
 
Då det kan vara besvärande eller svårt för den som larmar att vända sig till någon 
i den egna organisationen, föreslår de att ärendena handläggs av en utomstående 
enhet. Enheten rapporterar sedan tillbaka respektive organisation, med 
rekommendation på åtgärder. Man ska kunna välja att vara anonym. 
 

Beslutsunderlag 
Motion om att Vimmerby kommun ska införa en visselblåsarfunktion, 2020-04-08 
 
 
 
Vimmerby 2020-04-22 
 
 
Leif Larsson  
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Datum 
2020-04-20  

Referens 
Dnr 2020/000248/109  
Id 71038  
 

  
Kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslag om att hålla all mark inom kommunen kommunägd 
 

Beslut 
Medborgarförslaget får ställas. 
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 

Ärendet 
Rala Gammelfält har lämnat ett medborgarförslag om att hålla all kommunens 
mark kommunägd. Han menar att det är den bästa framtidsstrategin, och att hyra 
ut marken. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Rala Gammelfält, inkommet 2020-04-07. 
 
 
 
Vimmerby 2020-04-17 
 
 
 
Leif Larsson, ordförande 
i kommunfullmäktige 

Gudrun Brunegård, 
förste vice ordförande i 
kommunfullmäktige 

Lennart Nygren, andre 
vice ordförande i 
kommunfullmäktige 
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Datum 
2020-04-22  

Referens 
Dnr 2020/000263/109  
Id 71087  
 

  
Kommunfullmäktige 

 

Beslut att remittera motion om odlingslotter 
Beslut 
Motionen får ställas. 
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Ärendet 
Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion att kommunen ser efter var det är 
lämpligt att förlägga nya odlingslotter, samt att vid nybyggnation se till att ha 
berett plats för odlingslotter i anslutning till nya områden. 
 
Anneli Jakobsson (SD) skriver att efterfrågan på ekologiska grönsaker har ökat. 
Hon menar att odlingsintresset bör främjas, och att personer som bor i lägenhet 
ofta inte har tillgång till trädgårdsland. Om man då kan hyra en bit odlingslott av 
kommunen, förenar man nytta med nöje, skriver Anneli Jakobsson (SD). 
 

Beslutsunderlag 
Motion om odlingslotter, 2020-04-17 
 
 
 
Vimmerby 2020-04-22 
 
 
Leif Larsson  
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Datum 
2020-04-20  

Referens 
Dnr 2020/000258/109  
Id 71032  
 

  
Kommunfullmäktige 

Beslut att avvisa medborgarförslag om att bygga 
hundrastgårdar 

Beslut 
Kommunfullmäktiges presidium avvisar medborgarförslaget om att bygga 
hundrastgårdar. 
 

Motivering 
Förslagsställaren har inte uppgett namn och adress. Det finns då ingen möjlighet 
att säkerställa att han är kommunmedborgare. 
 

Ärendet 
Medborgarförslaget om att bygga hundrastgårdar lämnades in utan fullständiga 
uppgifter om namn, adress och telefonnummer. En tjänsteperson på 
kommunstyrelseförvaltningen skickade tillbaka förslaget med svarskuvert till 
avsändaren och meddelade att det behövde kompletteras med dessa uppgifter. 
Medborgarförslaget kom tillbaka med en kommentar, men utan de begärda 
uppgifterna.  
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att bygga hundrastgårdar, inkom 2020-04-06  
Kommentar på meddelandelapp. 
 
 
Vimmerby 2020-04-20 
 
 
      
Leif Larsson, ordförande i kommunfullmäktige 
 
 
      
Gudrun Brunegård, förste vice ordförande i kommunfullmäktige 
 
 
      
Lennart Nygren, andre vice ordförande i kommunfullmäktige 









 
 
 
 

Vimmerby 2020-04-14 
 
Frågor till socialnämndens ordförande Lars Sandberg 
 
Häromdagen såg jag när hemtjänstpersonal kom till en dam som är över 90 år och således i riskzonen 
men ingen av de två i personalen hade någon som helst skyddsutrustning på sig. Efter en stund tog 
de ut den gamla damen på en promenad, stod väldigt nära rullstolen och la på henne en filt, 
fortfarande utan handskar, munskydd eller någonting annat. Frågan är varför skyddar inte 
personalen sig när de går från brukare till brukare och finns det skyddsutrustning inom Vimmerby 
kommun så det räcker till allas behov inom omsorg och hemtjänst? 
 
Sverigedemokraterna 
Anneli Jakobsson 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 210 Dnr 2019/000640 101 

Begäran från Ulf Svensson (C) om entledigande från 
uppdrag som revisor för Vimmerby kommun och för 
Kommunalförbundet ITSAM 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Ulf Svensson (C) från uppdragen som 
revisor för Vimmerby kommun och för Kommunalförbundet ITSAM från 
och med 2019-12-19.  
 
Sammanfattning 
Ulf Svensson (C) begär entledigande från uppdragen som revisor för 
Vimmerby kommun och för Kommunalförbundet ITSAM.  
 
Beslutsunderlag 
E-post från Ulf Svensson 9 december 2019 22:27:43 "Begäran om 
entledigande" 
 
Beslutet skickas till 
Ulf Svensson 
Kommunens revisorer 
Kommunalförbundet ITSAM  
Ekonomiavdelningen 
HR-avdelningen 
Administrativa avdelningen 
 
___________________ 
 



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

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

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

mailto:ulf.myreholm@telia.com
mailto:leif.larsson@vimmerby.se
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Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2019-12-16 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 210 Dnr 2019/000640 101 

Begäran från Ulf Svensson (C) om entledigande från 
uppdrag som revisor för Vimmerby kommun och för 
Kommunalförbundet ITSAM 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Ulf Svensson (C) från uppdragen som 
revisor för Vimmerby kommun och för Kommunalförbundet ITSAM från 
och med 2019-12-19.  
 
Sammanfattning 
Ulf Svensson (C) begär entledigande från uppdragen som revisor för 
Vimmerby kommun och för Kommunalförbundet ITSAM.  
 
Beslutsunderlag 
E-post från Ulf Svensson 9 december 2019 22:27:43 "Begäran om 
entledigande" 
 
Beslutet skickas till 
Ulf Svensson 
Kommunens revisorer 
Kommunalförbundet ITSAM  
Ekonomiavdelningen 
HR-avdelningen 
Administrativa avdelningen 
 
___________________ 
 



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

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

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

mailto:ulf.myreholm@telia.com
mailto:leif.larsson@vimmerby.se
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Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2019-12-16 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 210 Dnr 2019/000640 101 

Begäran från Ulf Svensson (C) om entledigande från 
uppdrag som revisor för Vimmerby kommun och för 
Kommunalförbundet ITSAM 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Ulf Svensson (C) från uppdragen som 
revisor för Vimmerby kommun och för Kommunalförbundet ITSAM från 
och med 2019-12-19.  
 
Sammanfattning 
Ulf Svensson (C) begär entledigande från uppdragen som revisor för 
Vimmerby kommun och för Kommunalförbundet ITSAM.  
 
Beslutsunderlag 
E-post från Ulf Svensson 9 december 2019 22:27:43 "Begäran om 
entledigande" 
 
Beslutet skickas till 
Ulf Svensson 
Kommunens revisorer 
Kommunalförbundet ITSAM  
Ekonomiavdelningen 
HR-avdelningen 
Administrativa avdelningen 
 
___________________ 
 



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

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

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

mailto:ulf.myreholm@telia.com
mailto:leif.larsson@vimmerby.se
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§ 155 Dnr 2020/000243 043 

Bokslut och årsredovisning 2019 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
 

1. godkänner kommunens årsredovisning för 2019  
 

2. godkänner årsredovisningen 2019 för Vimmerby kommun 
Förvaltnings AB  

 

3. godkänner bolaget Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s verksamhet 
år 2019, då den är förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, 
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 

 

4. godkänner årsredovisningen 2019 för Vimarhem AB 
 

5. godkänner bolaget Vimarhem AB:s verksamhet år 2019, då den är 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, och har utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna 

 

6. godkänner årsredovisningen 2019 för Vimmerby Energi och Miljö AB  
 

7. godkänner bolaget Vimmerby Energi och Miljö AB:s verksamhet år 
2019, då den är förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, 
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 

 

8. godkänner årsredovisningen 2019 för Vimmerby Fibernät AB  
 

9. godkänner bolaget Vimmerby Fibernät AB:s verksamhet år 2019, då 
den är förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, och har 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 

 

10. godkänner årsredovisningen 2019 för Vimmerby Energi Nät AB  
 

11. godkänner bolaget Vimmerby Energi Nät AB:s verksamhet år 2019, då 
den är förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, och har 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 

 

12. godkänner årsredovisningen 2019 för Vimmerby Energiförsäljning AB  
 

13. godkänner bolaget Vimmerby Energiförsäljning AB:s verksamhet år 
2019, då den är förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, 
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna     



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Ärendet 
Ekonomichef Mattias Karlsson redogör kortfattat för årsredovisningen. 
 

Mattias understryker att årsredovisningen gäller för hela kommunkoncernen, 
dvs både kommunen i sig och dess bolag. 
 

Årets resultat för kommunkoncernen som helhet landar på 22,3 mkr, vilket 
kan se bra ut. Det finns dock anledning till viss oro då socialnämnden upp-
visar ett underskott på 22,8 mkr, och barn- och ungdomsnämnden detsamma 
på 10,9 mkr. Verksamhetens kostnad totalt, i relation till intäkter, visar på en 
kostnad uppgående till 101,5 % av intäkterna, vilket innebär ett egentligt 
negativt resultat. 
 

Det som trots underskotten ger ett positivt resultat är den s k finansförvalt-
ningen, avkastningen på pensionsmedel och en börs som gick extremt bra 
under 2019. Därtill har 3,5 mkr ur resultatutjämningsreserv använts.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019 Vimmerby Energi Nät AB 
Årsredovisning 191231 Vimmerby Energi Nät inkl granskningsrapporter.pdf 
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019 Vimmerby Kommun Förvaltnings AB 
Årsredovisning 2019 Vimmerby kommun Förvaltnings AB 
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019 Vimmerby Energiförsäljning AB 
Årsredovisning 2019 Vimmerby Energiförsäljning AB 
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019 Vimmerby Fibernät AB 
Årsredovisning 2019 Vimmerby Fibernät AB 
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019 Vimmerby Energi & Miljö AB 
Årsredovisning 2019 Vimmerby Energi & Miljö AB 
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019 Vimarhem AB 
Årsredovisning 2019 Vimarhem AB 
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019 Vimmerby kommun 
Årsredovisning 2019 Vimmerby kommun      

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige      
___________________     
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Kommunstyrelsen 
 
 
Årsredovisning 2019 för Vimmerby kommun 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
- att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunens årsredovisning för 2019  
 
 
Ärendet 
Årsredovisningen 2019 för kommunen innehåller utöver kommunens resultat även en sam-
manställd redovisning för kommunkoncernen. Övergripande mål följs upp och väsentliga hän-
delser beskrivs. 
 
Resultatet 2019 för kommunen blev 22,3 mnkr och för kommunkoncernen 15,9 mnkr.  
 
Årets användning av tidigare års avsatta medel till resultatutjämningsreserven uppgår till 3,2 
mnkr. Återstår 11,9 mnkr  i resultatutjämningsreserven efter 2019 år användning. 
 
Årsredovisningen kommer att kompletteras med revisionsberättelse från kommunens revisorer 
för behandling i kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 Vimmerby kommun  
(Diarienummer och Id 2020/000243, 70891) 
 
 
 
Mattias Karlsson 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
 
 
Årsredovisning 2019 för Vimmerby kommun Förvaltnings AB 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

- att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2019 för Vimmerby 
kommun Förvaltnings AB  

- att godkänna bolagets Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s verksamhet år 2019, 
då den är förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, och har utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna 

 
 
Ärendet 
 
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet 
som respektive bolag har bedrivit under föregående kalenderår, varit förenlig med det kom-
munala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Kommunfullmäktige fastställer det kommunala ändamålet för respektive bolagsverksamhet. 
Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. De kom-
munala befogenheterna ska utgöra ramen för bolagens verksamhet. Detta innebär att bolagen 
ska tillämpa kommunalrättsliga principer som exempelvis lokaliseringsprincipen, självkost-
nadsprincipen, likställighetsprincipen samt förbud mot spekulativ verksamhet.  
 
Det av kommunfullmäktige fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenhet-
erna ska anges i respektive bolagsordning. 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 
(Diarienummer och Id 2020/000243, 70900) 
 
 
 
Mattias Karlsson 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
 
 
Årsredovisning 2019 för Vimmerby Energi och Miljö AB 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

- att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2019 för Vimmerby 
Energi och Miljö AB  

- att godkänna bolaget Vimmerby Energi och Miljö AB:s verksamhet år 2019, då den 
är förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, och har utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna 

 
 
Ärendet 
 
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet 
som respektive bolag har bedrivit under föregående kalenderår, varit förenlig med det kom-
munala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Kommunfullmäktige fastställer det kommunala ändamålet för respektive bolagsverksamhet. 
Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. De kom-
munala befogenheterna ska utgöra ramen för bolagens verksamhet. Detta innebär att bolagen 
ska tillämpa kommunalrättsliga principer som exempelvis lokaliseringsprincipen, självkost-
nadsprincipen, likställighetsprincipen samt förbud mot spekulativ verksamhet.  
 
Det av kommunfullmäktige fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenhet-
erna ska anges i respektive bolagsordning. 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 
(Diarienummer och Id 2020/000243, 70887) 
 
 
 
Mattias Karlsson 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
 
 
Årsredovisning 2019 för Vimmerby Fibernät AB 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

- att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2019 för Vimmerby 
Fibernät AB  

- att godkänna bolaget Vimmerby Fibernät AB:s verksamhet år 2019, då den är fören-
lig med det fastställda kommunala ändamålet, och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

 
 
Ärendet 
 
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet 
som respektive bolag har bedrivit under föregående kalenderår, varit förenlig med det kom-
munala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Kommunfullmäktige fastställer det kommunala ändamålet för respektive bolagsverksamhet. 
Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. De kom-
munala befogenheterna ska utgöra ramen för bolagens verksamhet. Detta innebär att bolagen 
ska tillämpa kommunalrättsliga principer som exempelvis lokaliseringsprincipen, självkost-
nadsprincipen, likställighetsprincipen samt förbud mot spekulativ verksamhet.  
 
Det av kommunfullmäktige fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenhet-
erna ska anges i respektive bolagsordning. 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 
(Diarienummer och Id 2020/000243, 70888) 
 
 
 
Mattias Karlsson 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
 
 
Årsredovisning 2019 för Vimmerby Energi Nät AB 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

- att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2019 för Vimmerby 
Energi Nät AB  

- att godkänna bolaget Vimmerby Energi Nät AB:s verksamhet år 2019, då den är för-
enlig med det fastställda kommunala ändamålet, och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

 
 
Ärendet 
 
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet 
som respektive bolag har bedrivit under föregående kalenderår, varit förenlig med det kom-
munala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Kommunfullmäktige fastställer det kommunala ändamålet för respektive bolagsverksamhet. 
Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. De kom-
munala befogenheterna ska utgöra ramen för bolagens verksamhet. Detta innebär att bolagen 
ska tillämpa kommunalrättsliga principer som exempelvis lokaliseringsprincipen, självkost-
nadsprincipen, likställighetsprincipen samt förbud mot spekulativ verksamhet.  
 
Det av kommunfullmäktige fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenhet-
erna ska anges i respektive bolagsordning. 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 
(Diarienummer och Id 2020/000243, 70889) 
 
 
 
Mattias Karlsson 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
 
 
Årsredovisning 2019 för Vimmerby Energiförsäljning AB 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

- att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2019 för Vimmerby 
Energiförsäljning AB  

- att godkänna bolaget Vimmerby Energiförsäljning AB:s verksamhet år 2019, då den 
är förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, och har utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna 

 
 
Ärendet 
 
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet 
som respektive bolag har bedrivit under föregående kalenderår, varit förenlig med det kom-
munala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Kommunfullmäktige fastställer det kommunala ändamålet för respektive bolagsverksamhet. 
Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. De kom-
munala befogenheterna ska utgöra ramen för bolagens verksamhet. Detta innebär att bolagen 
ska tillämpa kommunalrättsliga principer som exempelvis lokaliseringsprincipen, självkost-
nadsprincipen, likställighetsprincipen samt förbud mot spekulativ verksamhet.  
 
Det av kommunfullmäktige fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenhet-
erna ska anges i respektive bolagsordning. 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 
(Diarienummer och Id 2020/000243, 70890) 
 
 
 
Mattias Karlsson 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
 
 
Årsredovisning 2019 för Vimarhem AB 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2019 för Vi-
marhem AB 

  
Kommunstyrelsen bedömer att bolaget Vimarhem AB:s verksamhet år 2019 har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala be-
fogenheterna 
 
 
Ärendet 
 
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet 
som respektive bolag har bedrivit under föregående kalenderår, varit förenlig med det kom-
munala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Kommunfullmäktige fastställer det kommunala ändamålet för respektive bolagsverksamhet. 
Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. De kom-
munala befogenheterna ska utgöra ramen för bolagens verksamhet. Detta innebär att bolagen 
ska tillämpa kommunalrättsliga principer som exempelvis lokaliseringsprincipen, självkost-
nadsprincipen, likställighetsprincipen samt förbud mot spekulativ verksamhet.  
 
Det av kommunfullmäktige fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenhet-
erna ska anges i respektive bolagsordning. 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 
(Diarienummer och Id 2020/000243, 70886) 
 
 
 
Mattias Karlsson 
Ekonomichef 



BUN ÅTERREDOVISNING 

Astrid Lindgrens skola 



Måluppfyllelse 
En ekonomi i balans där resurserna fördelas behovsstyrt   

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter överskrider budgeten med 10,9 
miljoner kronor, det motsvarar 3,1 % av nettobudgeten som är 348,3 miljoner kronor 
2019. 
  
   Grundskolan redovisar ett underskott med 5,0 mnkr. 
 
   Vuxenutbildningen redovisar ett underskott med 3,9 mnkr. 
 
   IKE - interkommunal ersättning - för gymnasiet redovisar 4,1 mnkr i underskott.    
    Färre elever från andra kommuner är största orsaken.  
 
Vimmerby gymnasium i övrigt redovisar ett överskott vilket även förskolan och 
Campus gör. 



▪ I första hand beror nettokostnadsökningen på volymökningar inom grundskola, fritidshem och 
grundvux.  

▪ Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en nettobudget på 151,4 miljoner 
kronor och redovisar ett nettounderskott på 5,0 miljoner kronor vid årets slut. För att täcka IT-
kostnader har man använt resurser ämnade för undervisning. Det är fler elever i verksamheten. 
Statsbidrag täcker upp de nyanländas del men inte övrigas. Antalet elever med behov av extra 
stöd är stor och stora delar av underskottet beror på höga kostnader för elevassistenter dock 
mindre 2019 jämfört med 2018. 

▪ Vuxenutbildningen klarar inte budgeten när antalet elever i svenska för invandrare och grundvux 
ökar samtidigt som staten ändar regler så att vuxenutbildning inte kan vägras någon. De riktade 
statsbidrag som tidigare finansierade den verksamheten har nu omvandlats till ett generellt 
statsbidrag till kommunen. Underskott med 3,9 miljoner kronor. 

 



Måluppfyllelse 

Alla elever ska lyckas   

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen i åk 6 sjönk från 
78% till 75%. 
 
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen åk 7-9 ökade 
från 67% till 79%, vilket är det näst högsta resultatet de senaste 10 åren.  
 
Behörighet till gymnasiet ökar från 75% till 84%, och det genomsnittliga 
meritvärdet ökar från 209,8 till 229,9 – vilket är det högsta resultatet sedan 
mätningarna infördes. 

* Inklusive elever på introduktionsprogram 



Måluppfyllelse 

Vårdnadshavare i förskola/skola och elever är nöjda med verksamheten   

Vårdnadshavarna i grundskola och förskola är mer nöjda än föregående år. 
 
Värdet ökade totalt från 8,2 till 8,3 på en 10-gradig skala.  



Måluppfyllelse 
Alla förvaltningens arbetsplatser präglas av en god psykisk och fysik 
arbetsmiljö   

 
Målnivån nås i alla tre delenkäter i samtliga verksamheter. Målnivån är 8,0 på en 10-
gradig skala. 



Måluppfyllelse 
Alla förskolor och skolor har en miljö fri från kränkande 
behandling, diskriminering eller trakasserier.   

Skolenkäten 2019 visar att : 
     92 % av eleverna i åk 5 känner sig trygga i skolan 
     100 % av eleverna i åk 8 känner sig trygga i skolan.  
 
Vimmerby kommun har inte fått någon kritik på anmälningar till Skolinspektionen 
gällande kränkande behandling. 
 
Målet nås i elevenkät gällande ”Normer och värden.” 



TACK FÖR VISAT INTRESSE 



 
 

KOMMUNSTYRELSENS ÅTERREDOVISNING 
UTVECKLINGSAVDELNINGEN 

2020-05-11 
 



Redovisning av uppdrag enligt KL 6:5 
▪ Uppdrag: Samverkansfonden 2019  

▪ Dnr: 2019/000015 

▪ Beskriv uppdraget: Ansökningar och beslut på bidrag från 
Samverkansfonden.   

▪ Beskriv genomförandet: Mottagande av ansökningar som, beroende på 
belopp, beslutas av Utvecklingsavdelningen eller Kultur- och fritidsutskottet.  

 



Redovisning av uppdrag enligt KL 6:5 
▪ Uppdrag: Fysisk aktivitet  

▪ Dnr: 2019/000401 

▪ Beskriv uppdraget: Att ta fram ett program för hur Vimmerby kommun ska 
öka den fysiska aktiviteten hos vår medborgare, från 0-100 år.  

▪ Beskriv genomförandet: Utvecklingsavdelningen driver frågan och tar fram 
programmet i samverkan och i samråd med andra avdelningar, 
förvaltningar och aktörer exempelvis barn- och utbildningsförvaltningen, 
samhällsbyggnadsavdelningen, socialförvaltningen, civilsamhället m.fl.  

 



Redovisning av uppdrag enligt KL 6:5 
▪ Uppdrag: Inköp av bryggor 

▪ Dnr: 2019/000160 

▪ Beskriv uppdraget: Vi fick i uppdrag att köpa in bryggor till den kommunala 
badplatsen vid sjön Nossen 

▪ Beskriv genomförandet: På grund av dåligt skick på bryggorna så bad vi KS 
att få i uppdrag att köpa in bryggor till den kommunala badplatsen i Nossen, 
därefter upphandlade vi ärendet och köpte in nya bryggor 

 



 
Perspektiv – Ekonomi  
▪ Övergripande lägesbild: 

▪ Utvecklingschefen anser att avdelningen har god kontroll på avdelningens 
ekonomi. Vid avdelningens Ledningsgruppsmöten är ekonomi en stående punkt 
på agendan och vid vart tredje möte enligt ovan får vi en analys från 
Ekonomiavdelningen hur vi ligger till - utfall mot budget för perioden samt 
ackumulerat 

 
▪ Målsättningar: 

▪ Utvecklingsavdelningens viktigaste ekonomiska mål är att nå en budget i balans 
med vårat utfall. Mål uppnått 2018, 2019 och ser bra ut så här långt 2020 
 

▪ Är målen uppfyllda? 
▪ Ja, mål uppnått 2018, 2019 och ser bra ut så här långt 2020 

 
 

 



 
Perspektiv –  Verksamhet/medarbetare 
▪ Övergripande lägesbild: 

▪ Vi ser över vår organisation med tillhörande arbetsuppgifter så att vi 
arbetar med rätt saker enligt vårt uppdrag och organisationsschema 

▪ Målsättningar:  
▪ Utvecklingsavdelningen vill tydliggöra vårt uppdrag och därigenom bättre 

kunna sätta tydliga mål och förväntningar, från koncern, invånare och 
kunder (näringsliv m fl) och medarbetare 

▪ Enhetschefer fortsätter med ledarprogrammet 

▪ Är målen uppfyllda? 
▪ Nej, processen pågår  

 

 

 



 
Perspektiv –  Invånare/näringsliv/kunder 

▪ Övergripande lägesbild: 
▪ Utvecklingsavdelningens näringslivsenhet genomför, tillsammans med 

politiken, ett antal företagsbesök varje år – allt i syfte att förbättra 
samarbetet med kommunens näringsliv 

▪ Målsättningar: 
▪ Vi mäts utifrån SNR – Svenskt Näringslivs Ranking – en (1) gång per år 

Årets mätning redovisas september 2020 

▪ Är målen uppfyllda?  
▪ Nej, vid 2019 års mätning förbättrade vi vårt resultat med 16 placeringar, 

men vi ligger fortfarande på den nedre halvan av landets kommuner 

 

 



 
Perspektiv –  Utveckling 

▪ Övergripande lägesbild: 
▪ Fokusområden är: Ekonomi, Näringsliv, Krönsmon, implementering av 

Barnkonventionen, ny Handelsstrategi 

▪ Målsättningar och är målen uppfyllda ? 
▪ Ekonomi – budget i balans - Ja 
▪ SNR övre hälften av Sveriges kommuner – nej ny rapport sept 2020 
▪ Krönsmon – 25 % såld yta under 2020 - nej 
▪ Implementering av Barnkonventionen internt – Ja delvis och pågår 
▪ Ny handelsstrategi – Nej, pågår ska samordnas med översiktsplanen 

 



 
 

SOCIALNÄMNDENS ÅTERREDOVISNING 
 

2020-05-11 
 



Redovisning av uppdrag enligt KL 6:5 
▪ Uppdrag: Socialnämnden har inga uppdrag för närvarande.  

 



 
Perspektiv – Ekonomi  
▪ Övergripande lägesbild: 
Underskott 2019 mot budget med 22 809 tkr (6 %).  
Överskott av intäkter från Migrationsverket påverkar fortfarande 
  
▪ Målsättningar:  
En ekonomi i balans 
 
▪ Är målen uppfyllda?  
Nej 
 

 



Bokslut 2019 – största avvikelser 
Placeringar av barn/ungdomar - 8 072 tkr 
Placeringar av missbrukare - 3 048 tkr 
Placeringar socialpsykiatri + 1 773 tkr 
Ekonomiskt bistånd + 520 tkr 
Äldreomsorg, vård- och omsorgsboende inkl. korttid  - 7 177 tkr 
Äldreomsorg, hemtjänst  - 3 295 tkr 
LSS-bostäder - 1 540 tkr 
Externa placeringar LSS  - 2 011 tkr 
Personlig assistans LSS - 9 341 tkr 
Hälso- och sjukvård, sjuksköterskor, material - 3 083 tkr 
Intäkter Migrationsverket + 10 449 tkr 



 
Perspektiv –  Verksamhet/medarbetare 

▪ Övergripande lägesbild:  

82% av tillsvidareanställda medarbetare har adekvat kompetens 
för sitt uppdrag 

▪ Målsättningar:  

Verksamheten ska ha medarbetare med god kompetens att utföra 
sitt uppdrag. Målvärde 80 %. 

▪ Är målen uppfyllda?  

Ja 

 

 



 
Perspektiv –  Brukare/invånare 

▪ Övergripande lägesbild:  

Aktuell genomförandeplan finns för  92 %  av brukarna. 
 
▪ Målsättningar: 

Brukare ska vara delaktiga i utförandet av de insatser som ges. 
Målvärde 95 %.  

▪ Är målen uppfyllda? 

Nära 

 

 

 



 
Perspektiv –  Utveckling 
▪ Övergripande lägesbild: 
23 beslut  har inte kunnat verkställas inom tre månader  
 
▪ Målsättningar:  
Invånare och brukare ska ges möjlighet till trygghet och  
självständighet genom att det finns verksamhet som  
motsvarar behov. Målvärde alla. 
 
▪ Är målen uppfyllda? 
Nära  
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Perspektiv – Ekonomi  

Årsbudget 4,9 mnkr varav personalbudget 4,0 mnkr. Den andra 
stora posten är avgifter för system. 

 

Utfall 4,5 mnkr. Dvs ett överskott mot budget med 0,4 mnkr. 

 

 



 
Perspektiv –  Verksamhet/medarbetare 

▪ Antalet anställda är 6 stycken, varav en medarbetare jobbar 
80%.  

▪ Avdelningens svar på den årliga medarbetarenkäten ingår i 
totalen 
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Vimmerby kommun förvaltnings AB 
▪ VkF är moderbolag i en koncern som idag består av 

tre dotterbolag och två dotterdotterbolag 

▪ VkF ägs till 100% av Vimmerby kommun 

▪ VkF svarar för koncernens övergripande utveckling 
och strategiska planering, samt styrning av de 
ekonomiska och finansiella resurserna på ett för 
koncernen optimalt sätt 



Dotterbolagen 
▪ Vimmerby Energi och Miljö AB, med dotterbolagen Vimmerby 

Energiförsäljning AB och Vimmerby Energi Nät AB 

▪ Vimarhem AB 

▪ Vimmerby Fibernät AB 

 



 
Ärenden av principiell natur eller av större vikt 
Under sommaren 2018 genomfördes en utredning kring bostadsbolagets styrning och ledning. Det resulterade i att såväl moderbolaget vkf och 
samtliga dotterbolag behöver göra en åtgärdsplan utifrån de synpunkter som framkom. Dialogen och utvecklingsarbetet kring styrning och 
ledning av och inom Vimmerby kommuns bolagskoncern har fortsatt under året.  

Under 2019 rekryterades ny VD till Vimarhem AB 

 

 



Bokslut 2019-12-31 
▪ Minus 10,7 mnkr på sista raden för hela VKFkoncernen, 

varav 
 
▪ Vimmerby Energi och Miljö-koncernen, plus 9,1 mnkr 
▪ Vimarhem, plus 6,9 mnkr 
▪ Moderbolaget VkF, minus 17,4 mnkr (Här ingår 

aktiägartillskott till Vimmerby Fiber AB med 17,0 mnkr) 
▪ Vimmerby Fibernät AB, minus 22,1 mnkr. (Nedskrivning av 

fibernätet med 19,0 mnkr har skett) 
(elimineringar, skatt, koncernbidrag, aktieägartilskott, bokslutsdispositioner) 

 
 
 



 
Perspektiv –  Utveckling 

▪ Nybyggnation Vimarhem 

▪ Ägarstyrning och uppdaterade ägardirektiv 

▪ Låneskuld koncern 

▪ Hög ambition vad gäller investeringssidan 

▪ Fiberutbyggnad 

▪ Vatten och avlopp 
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Vimmerby kommun Förvaltning AB (VKF)

https://www.vemab.se/
http://www.vimmerbyfiber.se/
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Resultaträkning

2019

Nettoomsättning 246 312
Övriga rörelseintäkter 3 774

250 086
Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -59 166
Handelsvaror -53 384
Övriga externa kostnader -42 662
Personalkostnader -33 713
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -39 417
anläggningstillgångar –
Rörelseresultat 21 744

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 221
Räntekostnader och liknande resultatposter -12 825
Resultat efter finansiella poster 9 140

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag, lämnade -3 900
Resultat före skatt 5 240

Skatt på årets resultat –
Årets resultat 5 240
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Ärenden av principiell natur eller större vikt
Fjärrvärme

• Historiskt mycket låga priser på el, elcertifikat och utsläppsrätter
• Extrem varm start på året samt låga volymer då verksamheter drar ner
• Prismodellen görs om för att bättre kunna hantera svängningar mellan 

varma/kalla värmesäsonger vilket kommer medföra en höjning efter att 
priset har legat stilla under 5 års tid

• Mätarbyten kommer att genomföras för alla kunder
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Ärenden av principiell natur eller större vikt
Närvärme

• Vikande volymer på flera orter
• Diskussioner förs med BoKlok om flytt av anläggningen i Gullringen
• Samma modell införs även på närvärmepriset
• Mätarbyten kommer att genomföras för alla kunder
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Ärenden av principiell natur eller större vikt
VA

• BRIS-projektet pågår, förbehandlingsanläggningen klar under året
• Utredning kring vattentillgång i Skillingarum och Södra Vi pågår samt 

uppdatering av vattenskyddsområden
• Installation av nya vattenmätare planeras
• Grundvattentillgång god för närvarande, beslut om bevattningsförbud kan 

komma under våren
• Kommande beslut om VA-plan påverkar starkt verksamheten
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Ärenden av principiell natur eller större vikt
Renhållning

• Etapp 1 av sluttäckning genomförd, nu återstår utvärdering och beslut 
kring kommande etappers finansiering

• Flytt av befintlig ÅVC, lokaliseringsutredning pågår
• Fastighetsnära insamling verksamheter, vi utreder vår roll då FTI fått 

ansvaret för all insamling av deras material
• Nytt IT-stöd renhållning
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Ärenden av principiell natur eller större vikt
Elnät

• Intäktsramsbeslut för perioden 2020-2023 samt prognos för kommande 
perioder pekar på att nuvarande tariffer kan behållas över tid under 
förutsättning att kontinuerliga investeringar i elnätet görs

• Ny lag på elmätare påverkar oss så vi kommer att genomföra mätarbyten hos 
alla kunder de närmaste åren



Återrapportering 2020-05-11

Ärenden av principiell natur eller större vikt
Energiförsäljning

• Extrem hög arbetsbelastning pga byte av debiteringssystem. Vi beräknar att 
skicka fakturor från nya systemet from juni

• Flera lokala kunder återkommer till oss som elleverantör vilket ökar våra 
försäljningsvolymer
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Aspekt Mål Uppföljning Pågående arbete Resultat

Nöjda ägare

Vemab ska lämna utdelning till 
Vimmerby kommun 
Förvaltnings AB enligt 
ägardirektivet. 
Avkastning > 2%. 
Soliditet > 20% 

Delårsbokslut, årsredovisning, 
ägardialog

Budgetarbete
Års- och delårsbokslut

ÅR 2019
Avkastning 1 %
Soliditet 17 %

Delårsbokslut
Avkastning 1%
Soliditet 18 %

Uppfyllda 
samhällskrav

VEMAB ska bidra till en hållbar 
utveckling.
Miljöbokslut tillståndsvillkor, 
Lagefterlevnadskontroll 
godkänd

Årsredovisning. Årlig 
miljörapportering enligt tillstånd

årlig Lagefterlevnadskontroll

Jobbar efter kretsloppstänk (aska 
och slam), avfallstrappan.
HVO-tank på G. Laddstolpar,
Fossilfria. Miljö och kvalitétsmål
enligt verksamhetssystem.

Notisum laguppdatering

Vid årsbokslut uppfyllda 
miljötillstånd förutom överskridet 
riktvärde ARV.

LEK OK förutom delvis uppfyllnad 
av GDPR

Motiverad 
personal

VEMAB ska ha en sund och 
hälsosam arbetsmiljö
Resultat av NMI ska vara minst 
VG/avdelning >70 p

Medarbetarundersökning 
regelbundet.

Medarbetarsamtal, APT, 
Skyddskommitté. 
Friskvårdssatsning träning på 
arbetstid, kompetensutv.

Senaste NMI, VEMAB VG 75,66

Nöjda kunder

Kunden ska se VEMAB som det 
självklara valet av leverantör.
Resultat av NKI ska vara minst 
MVG/avdelning >75 p

Vi genomför 
kundundersökningar 
regelbundet.

Kommunicera om vårt viktiga 
arbete ex Livsviktigt. Ledas av 
våra kärnvärden närhet, 
bekvämlighet, hållbarhet. 

Säkerställa leveranser.

Senaste NKI, VEMAB  MVG 77,80
Elnät MVG 75,14
Elhandel MVG 79,87
Värme MVG 79,63
VA MVG 78,91
Renhållning VG 73,06

Vemabs övergripande mål och ledningssystemets mål är:
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Ex på internt mål: 17 nya laddplatser skapade i Vimmerby
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Investeringsbudget  VEMAB 2020

Elnät Fiber VA Värme Rh

NYINVESTERING 2020

Ledningsnät 1 850 2 000 11 000 1 000

Stationer/verk 1 000 4 000

ARV Vimmerby 42 000

Mätning 50

Verktyg 200

Arbetsmaskiner 900 600 300

Administration

KVV Tallholmen 5 000

IT 500 125 250

Övrigt 100 4 000

Nytt Insamlingssystem 1 000

Sluttäckning 500

Ny återvinningscentral 700

Summa nyinvestering 3 950 2 100 58 100 10 475 2 450

Total nyinvestering per år 77 075

REINVESTERING 2020

Ledningsnät 2 500 5 500

Stationer/verk 8 500 4 300

Transformatorer 1 000

Mätning 6 000 2 200 2 000

Administration 2 000 1 000 1 000 1 000

Övrigt 1 000

Summa reinvestering 21 000 0 13 000 3 000 1 000

Total reinvestering per år 38 000

SUMMA INVESTERING 24 950 2 100 71 100 13 475 3 450

SUMMA INVESTERING PER ÅR 115 075
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Budget och Prognos

KONCERNEN 
VIMMERBY ENERGI OCH MILJÖ AB
Samtliga belopp i 
tkr

Intäkter 250 689
Kostnader 196 296
Resultat före avskr. 54 393

Avskrivningar 31 949
Resultat efter avskr. 22 444

Ränteintäkter 0
Räntekostnader 11 234
Budg. resultat -20 11 210

1:a Prognos för helåret

+ 2 700 tkr



vimmerbyfiber.se/

Återrapportering 2020-05-11

http://www.vimmerbyfiber.se/
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Resultaträkning

Belopp i tkr 2019

Nettoomsättning 2 943
2 943

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -3 947
Personalkostnader -359
Avskrivningar av materiella och immateriella
Av- och nedskrivn. av materiella anläggningstillgångar -20 511
Rörelseresultat -21 874

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -231
Resultat efter finansiella poster -22 105

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag, erhållna 3 200
Bokslutsdispositioner, övriga –
Resultat före skatt -18 905

Skatt på årets resultat -7
Årets resultat -18 912

Nyckeltal
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Ärenden av principiell natur eller större vikt
Fibernät

• Samverkansavtal har tecknats med Smålands Bredband samt SydOstNet i 
syfte att möjliggöra samarbete och försäljning av svartfiber i regionen

• Uppdrag att utreda möjligheterna att genomföra Sevedeprojektet då 
krävs beställningar på 85,05% anslutningsgrad

• IoT nät testas med sensorer för bl a flödesmätning VA innan lansering till 
kund inleds

• Fiberanslutning av resterande del av Vimarhems lägenhetsbestånd
• Förändringar i ägardirektiv behövs
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Uppföljning
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Fiberanslutningar 2019

Tot antal anslutningar exkl Vimarhem Varav antal aktiva kunder
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Fiberanslutningar 2020

Tot antal anslutningar inkl Vimarhem Varav antal aktiva kunder

Vid övertagandet fanns det 867 st anslutningar i dagsläget har vi 1 652 st men det är 
fortfarande långt kvar tills 100 % har tillgång till ”bredband i världsklass” enligt 
kommunens mål. I dagsläget är det ca 62 %.

Vi når inte målet på avkastning på totalt kapital som enligt ägardirektivet är 2 % (-43% -
2019)
Vi når inte målet på soliditet som enligt ägardirektivet är 10 % ( 2% -2019)
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Investeringsbudget 2020

• 2 100 tkr färdigställande nät till Frödinge, Tuna och Locknevi
samt uppkoppling av IoT-nät i Vimmerby

• 22 000 tkr Vid ev genomförande av Sevedeprojektet
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Budget 2020 

Vimmerby Fibernät AB

Intäkter tkr
Svartfiberhyra Vimmerby kommun 1 500
Svartfiberhyra övrigt 1 095
Anslutningsavgifter 200
Summa 2 795

Kostnader
Oh 1 651
Driftersättning Vemab 345
Personal 1 175
Material 200
Elavgifter 60
Övriga kostnader 481
Avskrivningar 1 660
Räntor 267
Summa 5 839

Budg. resultat -20 -3 044



VIMARHEM AB 
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PERSPEKTIV - EKONOMI 

Investeringar 

 Upphandling av Pistolsmedens byggnation avbröts under 2019 för höga byggkostnader. 

 Ett mellanår med avseende av stora investeringar.  Med fokus på underhåll och 
reinvesteringar. 

 

Ärenden av principiell natur eller större vikt 

 Avbruten upphandling av Pistolsmeden. 

 Inga lediga lägenheter fram till september. Därefter såg vi en tendens till ett ökat antal 
vakanta lägenheter. 
 

Kommande utmaningar: 

 Fortsatt ekonomi i balans. 

 Hög uthyrningsgrad  

 Det stora underhållsbehovet 

 Ökad soliditet 



PERSPEKTIV – 

VERKSAMHET/MEDARBETARE 

Ärenden av principiell natur eller större vikt 
 Ny styrelse och VD 

 Framtagande av verksamhetsplan 

 Analys och åtgärder efter PWC:s utredning 

 
Kommande utmaningar 
 Verksamhetsutveckling 

 Organisationsförändring 

 Förändrat arbetssätt 
 



PERSPEKTIV – BRUKARE/INVÅNARE 

Ärenden av principiell natur eller större vikt 
 Avbrutet bostadsprojekt vilket medförde inga nya bostäder. 

 Systematisk planering av framtida underhåll av befintliga fastigheter. 
 

 

Kommande utmaningar 
 Bibehålla hög uthyrningsgrad. 

 Hyresgästföreningens önskan om större boendeinflytande. 

 Kunddialog 

 Hög nyproduktionskostnad ger höga hyror. 
 



PERSPEKTIV - UTVECKLING 

Ärenden av principiell natur eller större vikt 
 Kompetens- och systemutveckling 

 

Kommande utmaningar 
 Digital utveckling ska ge effektivare arbetssätt och högre kundnytta.  

 Ny tillgänglig hemsida. 

 Dokumenthantering 

 Hållbarhetspolicyn 

 Fastighetsutvecklingsplan 

 



UVEN 2 och 7 
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Fakta om Vimmerby kommun 
Vimmerby kommun ligger i nordvästra delen av Kalmar län 
och gränsar till Jönköpings- och Östergötlands län.  
Vi har ungefär lika långt till Stockholm, Göteborg och 
Malmö - mellan 300 till 350 km. 
Strax utanför staden rinner Stångån som är en av få större 
vattendrag i Sverige som rinner norrut. Stångån har under 
många århundraden varit en viktig transportled. 

Vimmerby är en av Sveriges äldsta städer. Från 1350 
finns det dokument som omnämner stadens sigill men vi 
vet att platsen har varit bebodd långt tidigare. En stor vi-
kingatida gravplats i staden är ett tydligt tecken på det. 

Redan tidigt var Vimmerby känt för sitt hantverk och sina 
marknader. Framgångarna var till stor förtret för många 
omgivande städer och därför drogs Vimmerbys stadsrättig-
heter in av Gustav Wasa år 1532. Det dröjde nästan 70 år 
innan staden återfick sina rättigheter av Carl IX. Det är 
därför som det finns ett C för Carolus och den romerska 
siffran IX i Vimmerbys stadsvapen. 

Marknader vet man har pågått sedan 1500-talet. Då Carl 
IX gav tillbaka stadsrättigheterna år 1604 skrevs det in i 
privilegiebrevet att staden årligen skulle hålla tre mark-
nader. Den traditionen fortlever ännu idag. Marknader och 

oxhandel är två näringsgrenar som satt sin prägel på sta-
den och gjort den känd vida omkring. Nämnas kan att mel-
lan åren 1727 och 1746 levererade Vimmerbys borgare  
28 459 oxar enbart till Stockholm. 

År 1862 bildades de kommuner som sedan blev Vimmerby 
kommun. De äldsta landskommunerna var relativt små 
och hade ofta samma gränser som socknen. Under stor-
kommunsreformen på 1950-talet slogs flera av de små 
kommunerna samman till större enheter. Storkommunerna 
slogs år 1971 samman till nuvarande Vimmerby kommun. 

Astrid Lindgren, Sveriges mest älskade barnboksförfattare 
föddes 1907 på gården Näs i Vimmerby. Det var på går-
den Näs som hon klättrade i sockerdricksträdet och lekte i 
snickerboa. Det var här hon hoppade i hö och lyssnade till 
sagor i Kristins kök. Idag är Näs ett kulturcentrum som 
lockar tusentals besökare varje år. Besöksnäringen har 
vuxit starkt i Vimmerby kommun under de senaste åren 
och en stark dragningskraft är Astrid Lindgrens Värld som 
varje år lockar omkring en halv miljon besökare. 

Vid årsskiftet 2019/2020 bodde det 15 647 personer i Vim-
merby kommun, fördelat på 8 022 män och 7 625 kvinnor. 
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Kommunalrådet har ordet 

2019 inleddes med en ny mandatperiod och en ny poli-
tisk majoritet i Vimmerby kommun bestående av center-
partiet, moderaterna och kristdemokraterna. Det blir 
alltid lite trevande i början med nya samarbetsformer, 
rutiner och struktur på möten och att komma in i det 
dagliga arbetet samtidigt. I den moderata gruppen kom 
det glädjande beskedet att Marie Nicholson väntade 
barn och skulle vara föräldraledig från augusti 2019 
fram till våren 2020. Den moderata gruppen frågade om 
jag ville vikariera som förste vice ordförande i Maries 
frånvaro och efter att ha funderat och diskuterat med 
min familj valde jag att tacka ja. Efter 16 år i skogs-
branschen kändes det roligt att få kliva in i politiken på 
heltid men jag hade aldrig kunnat ana att jag skulle av-
sluta året som kommunstyrelsens ordförande.  
 
Hösten 2019 var en turbulent tid inom politiken i Vim-
merby kommun som kulminerade när kommunstyrel-
sens ordförande avgick i oktober. I avvaktan på att en 
ny ordförande skulle väljas, fick jag kliva in som tillför-
ordnad på den posten. Kommunens revisorer granskar 
situationen och under våren 2020 kommer resultatet av 
den granskningen. 
  
På grund av höstens situation, stannade visst utveckl-
ingsarbete av. Bland annat det visionsarbete som på-
börjades under 2019 och som presenterades för kom-
munfullmäktige innan sommaren. Förhoppningen är att 
arbetet ska återupptas 2020.  
 
Den politiska turbulensen till trots har vi under året fått 
flera kvitton på att Vimmerby är en kommun med fram-
åtanda, med ett näringsliv som frodas.  
Astrid Lindgrens Värld slog återigen rekord och när de 
stängde portarna hade över 500 000 personer varit på 
besök i sagornas värld. Antal gästnätter i Vimmerby 
kommun var nästan 260 000, vilket är en ökning med 
8,7 procent och även det ett rekord. Listan med saker 
som är på gång i Vimmerby kommun är lång och det är 
kul att våra företag är så expansiva. Som exempel kan 
nämnas att BoKlok, Ljunghäll, Arla och Åbro tillsam-
mans har investerat för över en miljard kronor de sen-
aste åren. Man får heller inte glömma kommunkoncer-
nens bolag Vimmerby Energi och Miljö AB som håller 
på att rusta upp reningsverket ihop med industrin i pro-
jektet Bästa Reningsverk I Sverige. Ett annat kvitto är 
att sista tomten på industriområdet Östra Ceos är såld 
och min starka önskan att få skriva under det första 
avtalet för mark på industriområdet Krönsmon ser ut att 
gå i lås. Samverkan mellan kommunen och näringslivet 
är viktig och i början på 2019 tog den politiska majorite-
ten ett aktivt beslut om att besöka så många företag 
som möjligt för att lyssna in behov och funderingar. 
Under våra besök möts vi allt som oftast av att våra 
företagare har en positiv bild av Vimmerby och att man 
vill satsa. Problemen som nämns är rekrytering av utbil-
dad personal och brist på bostäder. Bostadsfrågan har 

kommunen arbetat med de senaste åren och under 
2019 har bland annat våra så kallade lucktomter i Vim-
merby nästan sålt slut, tomterna på nya bostadsområ-
det Nosshult släpps nästa år och sista etappen av bo-
stadsrättsföreningen Stören invigdes i början på 2019. 
Utöver det ska externa företag bygga bostäder i cen-
trala Vimmerby och planeringen av bostadsområdet 
Nybble har påbörjats. Samtidigt finns det flera lediga 
tomter i våra kransorter och i Södra Vi planeras en ut-
byggnad av förskolan för att möta behoven som finns.  
 
Det har varit intressant och roligt att få verka som politi-
ker på heltid. Det händer hela tiden massor av positiva 
saker som vi ska ta tillvara på. Få inlandskommuner 
har samma trend som vi har här i Vimmerby.  
 
Jag vill passa på att skicka ett varmt tack till mina poli-
tiska kollegor i majoriteten och även oppositionen. Tack 
för trevligt samarbete och konstruktiva diskussioner. Att 
ha olika åsikter innebär inte konflikter och jag ser fram 
emot att få fortsätta delta i dessa samtal framöver, även 
om det inte är som kommunstyrelseordförande. Jag vill 
också tacka våra duktiga och kompetenta tjänstemän. 
Jag är oerhört stolt över det engagemang som finns i 
hela den kommunala organisationen.  
 
Med dessa ord tackar jag för mig och överlämnar pos-
ten som kommunstyrelsens ordförande till Jacob Käll. 
Jag vet att Vimmerby går en ljus framtid till mötes. 

En ny mandatperiod inledde 2019 som avslutades med politisk turbulens. 

Niklas Gustafsson (M) 
1:e vice Kommunalråd (191010-200106) 



VIMMERBY KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 191231 

  4 

Bristen på bostäder har varit en prioriterad fråga under 
de senaste åren och under 2019 kunde vi se resultatet 
av ett gediget samverkansarbete mellan den kommu-
nala organisationen och näringslivet. Det externa bo-
stadsprojektet Stören har slutförts, vilket resulterat i 
flera centrala bostadsrättslägenheter och det finns pla-
ner på fler externa bostadsbyggen i Vimmerby. Paral-
lellt har de lucktomterna som kommunens bostadsför-
sörjningsgrupp tagit fram sålt slut och färdigställandet 
av två nya bostadsområden pågår, Nosshult och 
Nybble. Tomterna i de nya områdena beräknas släppas 
under våren och sommaren 2020. 
 
Politiken har beslutat om en ny översiktsplan, som be-
räknas vara klar år 2023. Översiktsplanen är kommu-
nens avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör 
användas, utvecklas och bevaras. Kommunen har 
också fått finansiellt stöd av länsstyrelsen för att ta fram 
en byggnadsordning för Storgatan i Vimmerby, som ska 
tydliggöra hur områdets karaktärsdrag ska hanteras i 
samband med framtida utveckling. 
 
Näringslivet i kommunen fortsätter att utvecklas positivt 
och många företag gör stora investeringar. Den nya 
politiska majoriteten har tillsammans med olika tjänste-
personer ökat frekvensen av företagsbesök runt om i 
kommunen. Besöken är en viktig del i att lyssna in vilka 
behov som finns hos våra företagare. En studieresa för 
att få inspiration har skett till Mönsterås kommun som 

sedan decennier lyckats väl med sitt näringslivsarbete. 
Under 2019 såldes den sista tomten på industriområdet 
Östra Ceos och första försäljningen av tomt på industri-
området Krönsmon ser ut att gå i lås. I samverkan med 
Trafikverket kommer en ny väg att anläggas till Kröns-
mon med infart från riksväg 23/34.  
 
Vimmerby kommun har fått uppdraget att leda arbetet 
med att stärka Länslitteraturen. Satsningen är uttalat 
regional men basen är i Vimmerby och redan första 
året har flera aktiviteter skett. En litteraturutvecklare har 
anställts liksom två stycken regionförfattare. Utöver det 
har en internationell litteraturfestival genomförts i Vim-
merby med mycket lyckat resultat.  
 
Hösten 2019 har präglats av politisk turbulens. Organi-
sationen har tappat kraft och riktning eftersom arbetet 
med vision, mål kopplat till budget dragit ut på tiden. 
Det politiska visionsarbetet har återupptagits och för-
väntas slutföras under 2020. En handlingsplan har ta-
gits fram och tillsammans ska nu den politiska ledning-
en och tjänstemannaledningen arbeta framåt när det 
gäller såväl struktur som kultur i syfte att förbättra resul-
taten på bred front. Inom ramen för det arbetet kommer 
vi att fortsätta utvecklingsarbetet kring att stärka den 
lokala attraktionskraften och internt i organisationen 
kommer det även fortsatt göras satsningar på våra 
medarbetare och ledare. En revision kring höstens hän-
delser pågår och kommer att vara klar våren 2020. 

Kommundirektören har ordet 
Nya bostäder i kommunen och en positiv utveckling i näringslivet är några av de saker som 
gett positiv effekt under året. Hösten präglades av politisk turbulens som bland annat förse-
nade arbetet med en ny vision.  

Båtsmansbacken, Vimmerby 
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I ett bredare perspektiv uppmärksammas också den 
psykiska ohälsan i kommunens arbete. Den är en av 
vår tids största utmaningar och under 2019 har flera 
medarbetare i organisationen utbildats i MHFA, Första 
hjälpen vid psykisk ohälsa.  
 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om ett handlingspro-
gram för mandatperioden med fokus på en budget i 
balans. De stora nämnderna har fortsatta svårigheter 
att inrymma verksamheten inom respektive budgetram. 
Diskussioner pågår kontinuerligt kring vilka investering-
ar som ska prioriteras utifrån behov och koncernens 
ekonomiska betalningsförmåga. De låga ränteläget 
kvarstår och vi påverkas av statens styrning genom 
förändringar i kostnadsutjämningssystemet samt ge-
nom generella och riktade statsbidrag.  
I juni 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om bud-
getramarna för 2020. Ett anpassningsarbete tar nu vid 
på såväl drift- som investeringssidan för att verksam-
heten ska kunna inrymmas inom den beslutade bud-
getramen.  
 
Inom koncernledningen finns en oro för de ekonomiska 
utmaningar som vi står inför men också för frågan om 
kompetensförsörjningen som påverkar både privat och 
offentlig sektor och som måste hanteras för att vi ska 
kunna fortsätta leverera välfärdstjänster till våra med-
borgare. Frågan är komplex och inrymmer många delar 
som till exempel att fortsätta utveckla ledarskapet, 
minska sjukfrånvaron, lyckas med att erbjuda heltidsar-
bete, vara fortsatt attraktiva för de medarbetare som 
redan finns inom kommunkoncernen samt hur väl vi 
lyckas med att attrahera nya medarbetare att vilja ar-
beta hos oss. En strategisk fråga handlar om hur vi 
fortsatt lyckas med ”Campus i Småland” som är ett 

samverkansprojekt mellan Vimmerby-, Hultsfreds- och 
Västerviks kommuner.  
 
Vi har under året haft ett utvecklingsråd där kommu-
nens högsta politiska ledning och tjänstemannaledning 
ingår. Känslan är att utvecklingsrådet kommer ha en 
viktig funktion framöver i syfte att få grepp om och till-
sammans kunna staka ut riktningen i gemensamma 
frågor som bland annat arbetsmarknad, folkhälsa, jäm-
ställdhet och integration, allt kopplat till arbetet med 
”Allas Vimmerby”. Temat för årets utvecklingsråd var 
Glokala Sverige. Kommunens hållbarhetsfrågor disku-
teras nu mer frekvent. Flera beslut har också fattats i 
linje med det, bland annat en förtydligad inriktning vad 
gäller omställning av fordonsflotta, laddstolpar och sol-
celler. Det står också klart att kommunen kommer att få 
tillgång till en biogasmack vid årsskiftet.  
 
Vimmerby kommun finns med i kommunalförbundet 
ITSAM som levererar support och drift av IT till sex 
kommuner. ITSAM har under 2019 flyttat sin bas till 
Linköping, några arbetsplatser finns dock utlokaliserade 
till Vimmerby. Ett utvecklingsarbete pågår kring förtydli-
gande av roller, ansvar, ambitionsnivåer samt kring 
fördelningsprincip mellan medlemskommuners anslags-
finansiering. Ett uppdrag kring IT-kostnader och funkt-
ion har lagts av den politiska ledningen och det kommer 
att diskuteras på kommunstyrelsens sammanträde i 
början på 2020. 
Vimmerby fiber har kommit igång med sin verksamhet 
och genomför utbyggnad först med prioritet så vi når 
fastigheter inom kommunkoncernen i våra kransorter. 
 
Samverkan med andra kommuner förväntas öka kom-
mande år, inte minst med tanke på tidigare nämnda 

Nyn, Koppetorp 
Foto: Karl-Anders Petersson 
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utmaningar. Regional samverkan fortsätter inom vårt 
länsgemensamma kommunförbund och Region Kalmar 
län. Vi har också fördjupat samverkan inom räddnings-
tjänstens verksamhetsområde. Sedan våren 2019 kö-
per vi tjänsten räddningschef/säkerhetsskyddschef av 
Västerviks kommun. Den samverkan fortlöper en bit in 
på 2020 då den politiska ledningen i Vimmerby respek-
tive Västervik ska ta ställning till fortsatt samverkan 
inom området.  
 
 
Förväntningar inför kommande år 
 
Det politiska visionsarbetet stannade av 2019. Det är 
viktigt att det arbetet tar fart. Grunden för visionsarbetet 
är de dialogmöten som arrangerades inom ramen för 
projekt SLUS (Stärkt Lokal Utvecklings Strategi) där 
över 200 medarbetare från hela kommunen deltagit. Vi 
kommer givetvis att fortsätta utvecklingsarbetet kring att 
stärka den lokala attraktionskraften och internt i organi-
sationen kommer det fortsatt göras satsningar på våra 
medarbetare och ledare. En ökad samverkan med 
andra aktörer är en nödvändighet för att vi ska klara av 
kommande utmaningar. Parallellt kommer kommunens 
styrmodell att uppdateras.  
 
Ekonomisk hållbarhet, kompetensförsörjning, infrastruk-
tur och bostäder är även fortsatt prioriterade frågor 
inom kommunen. Vi behöver bland annat satsa på vux-
enlärandet i allmänhet för att underlätta matchning mel-
lan behov och tillgång av arbetskraft, till exempel har en 
förskollärarutbildning samt en ny utbildningsomgång till 
CNC-tekniker startat upp under hösten på Campus 
Vimmerby. Kommunens utvecklingsarbete med 
”mötesplatser” beräknas fortskrida och sedan arbetet 
kom igång 2014 har flera mötesplatser skapats tillsam-
mans med ideella organisationer, privata medborgare 
och andra aktörer från civilsamhället.  
 
Under 2019 har kommunens invånarantal sjunkit något 
och vi är nu 15 647 invånare. Det ställer krav på fler 
bostäder och därför måste dialogen med externa mark-
nadsaktörer fortsätta prioriteras eftersom det kommu-
nala investeringsutrymmet är begränsat. Inom kom-
munkoncernen planeras det för omfattande investering-
ar under 2020 och framåt. Till exempel kan nämnas en 
ny förskola, renovering av stadshuset, tillskott av plat-
ser inom vård- och omsorgsboende samt att det finns 
många frågeställningar kring grundskolans struktur i 
Vimmerby där en förstudie nu pågår. Frågetecken finns 
också kring den tidigare planen om Vimarhem ska 
bygga hyreslägenheter med en gruppbostad inklude-
rad. 
 
En av de allra viktigaste frågorna för oss att ständigt 
hålla koll på och ständigt vidareutveckla är naturligtvis 
hur medborgarna upplever och uppfattar våra tjänster. 
Likaså att vi följer resultatnivåer inom skola och om-

sorg, näringsliv, miljö och bygg med mera och utifrån 
de resultaten arbeta med ständiga förbättringar, det vill 
säga uppsikt över ekonomiska resultat och volymför-
ändringar kopplat till kvalitet. Till vår hjälp kommer SKR 
(Sveriges Kommuner och Regioner) komma till Vim-
merby för hjälp och stöd med analys. Ett anpassnings-
arbete krävs på såväl drift- som investeringssidan om 
verksamheten ska kunna inrymmas inom ram 2020. 
 
Internt i kommun kommer vi under 2020 bland annat att 
växla upp arbetet kring digitalisering i syfte att effektivi-
sera våra processer och vårt arbete. Bra e-tjänster ska 
skapa en enklare vardag för medborgarna och frigöra 
tid för att kunna kvalitetssäkra och utveckla de tjänster 
vi tillhandahåller.  
 
Nationellt händer mycket inom olika områden som be-
rör oss. Bland annat blir Barnkonventionen lag 2020 
och arbetet med att bygga upp ett nationellt, civilt för-
svar involverar även kommunal sektor. Under 2020 
kommer Vimmerby att delta i den nationella totalför-
svarsövningen och vi har också krav på oss att ta fram 
en säkerhet- och trygghetsorganisation där räddnings-
tjänstens verksamhet utgör bas. En översyn kring sty-
rande dokument inom det området pågår.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carolina Leijonram 
Kommunchef 
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Kommunstyrelsen 2019-12-31 
Kommunstyrelsen uppgift är att leda och samordna kommunens verksamhet och ekonomi. 
Alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige bereds först i kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. 

(C) 
Ordförande 
Vakant 191010-191231 

Niklas Gustafsson (M)
1:e vice ordförande 
(190812-200313) 

Helen Nilsson (S) 
2:e vice ordförande 

Anna Svensson (C) 
Ledamot 

Erik Paulsson  
Ledamot 

Bo Svensson (C) 
Ledamot 

Ola Gustafsson (KD) 
Ledamot 

Peter Högberg (S) 
Ledamot 

Daniel Nestor (S) 
Ledamot 

Lars Johansson (V) 
Ledamot 

Emil Larsson (SD) 
Ledamot 

Ersätt are  

Peter Andrae (M) 

Tomas Peterson (M) 

Eva Berglund (S) 

Jacob Käll (C) 

Eva Svensson (C) 

Marcus Jonmyren (C) 

Torbjörn Sandberg (KD) 

Lis-Astrid Andersson (S) 

Kenneth Björklund (S) 

Peter Fjällgård (V) 

Petra Anemyr (SD) 

Kommunfullmäktige 2019-12-31 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här sitter 49 folkvalda politi-
ker från sex partier som väljs vart fjärde år. Här bestäms de politiska målen för den kom-
munala verksamheten. Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppe-
håll under juli och augusti. 

Leif Larsson (C) 
Ordförande 

Gudrun Brunegård (KD) 
1:e vice ordförande 

Lennart Nygren (S) 
2:e vice ordförande 

Mandat fö rde lnin g 2019-2022 

Centerpartiet 14 

Socialdemokraterna 13 

Moderaterna 6 

Sverigedemokraterna 6 

Kristdemokraterna 5 

Vänsterpartiet 5 
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Styrning av verksamhet och ekonomi 

Med styrning avses samtliga åtgärder som vidtas för att 
påverka agerandet i en önskvärd riktning. Styrningen 
utgår från Vimmerby kommuns vision samt vid varje 
tidpunkt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella 
mål för den kommunala verksamheten.  
 
Syftet med kommunens styrning, ledning och uppfölj-
ning är att uppnå en god ekonomisk hushållning enligt 
kommunallagens krav. Med stöd av de kommunövergri-
pande målen och de ekonomiska ramarna som fast-
ställs i budgeten styrs Vimmerby kommun.  
 
 
Värdegrund  
 
Värdegrunden beskriver vilket förhållningssätt som alla 
medarbetare ska bära med sig och efterleva när vi före-
träder Vimmerby kommun och våra verksamheter. Syf-
tet med värdegrunden är att arbeta för engagerade 
medarbetare som trivs och känner stolthet över ett väl 

utfört arbete samt förtroendevalda med engagemang 
som känner stark delaktighet och stolthet över sitt ar-
bete i den demokratiska  processen. 
 
Målet med värdegrunden är att:  
 
 alla medarbetare och förtroendevalda gör ett bra 

arbete där de aktivt bidrar till sin egen, verksam-
hetens och kommunens utveckling, 
 

 att medarbetarskapet och politikerrollen präglas 
av lyhördhet, öppenhet, självinsikt och självtillit, 
en positiv människosyn och tilltro till människors 
vilja att delta och ta ansvar.  
 

De grundvärderingar som Vimmerby kommun står för 
har sin grund i det demokratiska systemet och formule-
ras i sitt genomförande i orden ansvar, mod och fan-
tasi.  

Ansvar  
 
Vi har hög delaktighet, tolerans och 
hänsynstagande.  
Vi har respekt för uppställda mål, 
givna ramar och fattade beslut utifrån 
ett helhetsperspektiv.  
Vi tar ansvar för den gemensamma 
arbetsmiljön.  

Mod  
 
Vi är öppna inför nya tankar och 
har en vidsynthet inför det obe-
kanta.  
Vi vågar ta ställning/komma till 
beslut och att handla efter läge. 
Vi kommunicerar rakt och ärligt 
med respekt för varandras upp-
gifter.  
Vi bidrar till öppet klimat och mot-
arbetar alla former av trakasse-
rier.  

Fantasi  
 
Vi har kreativitet, hopp och fram-
tidstro.  
Vi har förmåga att se möjligheter. 
Vi har förmåga till anpassning 
och förändring efter rådande om-
ständigheter.  
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Vimmerby kommuns organisation  
Vimmerby kommun är en av Sveriges 290 kommuner 
och är en politisk styrd organisation. De förtroende-
valda har huvudansvaret för den kommunala verksam-
heten. 
 
Under mandatperioden 2019-2022 styrs kommunen av 
en politisk koalition bestående av Centerpartiet (C),  
Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). Största 
oppositionsparti är Socialdemokraterna (S) som inne-
har oppositionsrådsrollen.  
 
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i 
kommunen och det är kommunens invånare som utser 
vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunfullmäk-
tige. Det görs i det allmänna valet var fjärde år. Kom-
munfullmäktige utser sedan styrelser och nämnder. De 

ska sedan leda och samordna kommunens verksam-
heter och bereder även ärenden till kommunfullmäktige. 
 
I förvaltningarna utförs det arbete som den politiska 
organisationen beslutat om. Förvaltningarna består av 
tjänstemän. En förvaltning lyder oftast under en nämnd 
men kan också lyda under kommunstyrelsen.  
 
Inom kommunens organisation hittar du också ett antal 
kommunala bolag som ansvarar för sina specifika om-
råden. 
 
I dag är vi ungefär 1500 personer som på ett eller annat 
sätt arbetar inom den kommunala organisationen eller 
inom kommunens bolag. 

Kommunstyrelseförvaltning 
 
Kommunstyrelseförvaltningen är kommunens centrala 
förvaltningskontor.  
Kommunstyrelseförvaltningen har det yttersta ansvaret för 
att ta fram underlag för politiska och ekonomiska beslut. 
 
Avdelningarna inom kommunstyrelseförvaltningen är: 
-  administrativa avdelningen 
-  ekonomiavdelningen 
-  HR-avdelningen 
-  samhällsbyggnadsavdelningen 
-  utvecklingsavdelningen 

Barn– och utbildningsnämnd 
 
Barn och utbildningsnämnden har ansvar för alla utbild-
ningsfrågor. Inom nämndens ansvarsområde bedrivs 
även svenska för invandrare och samhällsorientering. 
 
Verksamheten består av:  
-  förskolor 
-  grundskolor 
-  fritidshem 
-  grundsärskola 
-  gymnasieskola   
-  vuxenutbildning 

Socialnämnd 
 
Socialnämnden ansvarar för kommunens samlade social-
tjänst. 
 
Ansvarar bland annat för:   
-  hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution 
-  hemsjukvård och rehabilitering 
-  ekonomiskt bistånd och rådgivning 
-  anhörigstöd 
-  vård av barn och ungdom 
-  stöd och vård vid missbruk 
-  familjerättsliga frågor och familjerådgivning 
-  stöd till personer med funktionsnedsättning 
-  ärenden om alkoholservering samt försäljnings- 
   tillsyn 
-  kommunens samordning av mottagande av flyktingar 
   och integrationsarbete 

Miljö– och byggnadsnämnd 
 
Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd, en ge-
mensam nämnd mellan två kommuner. 
 
Arbetar med:  
-  miljö- och hälsoskydd  
-  livsmedel 
-  bygglov  
-  planer  
-  kartor och mätningar 
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Vimmerby kommuns samverkan med andra kommuner 

Kommunalförbundet ITSAM 
Ansvarar för den kommunala IT-
verksamhet i de sex medlemskommu-
nerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, 
Ydre, Åtvidberg, och Ödeshög.  
Säte i Kinda. 

Kommunalförb.Sydarkivera 
Gemensamt digitalt arkiv med vissa 
kommuner i Småland, Blekinge och 
Skåne. 
Säte i Alvesta. 

Gemens. hjälpmedelsnämnd 
Samverkan med övriga kommuner i 
Kalmar län kring tekniska hjälpmedel. 
Säte i Kalmar. 

Gemensam inköpscentral 
Medlemskommuner är Hultsfred, 
Högsby, Mönsterås Oskarshamn, Vim-
merby och Västervik. 
Säte i Västervik. 

 Överförmyndare i samverkan 
Medlemskommuner är Kinda, Vim-
merby, Ydre och Åtvidaberg. 
Säte i Vimmerby. 

Kommunala bolag 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB är moderbolag i en koncern som består av tre dotterbolag och två dotter-
dotterbolag. Vimmerby kommun Förvaltnings AB ägs till 100 % av Vimmerby kommun. 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

Vimarhem AB Vimmerby Energi & Miljö AB Vimmerby Fibernät AB 

Vimmerby Energiförsäljning AB Vimmerby Energi Nät AB 

Vimarhems hyresfastighet Lönnen 
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Händelser under året 

Januari  Februar i Mar s Apr il  Maj  Juni 

 

Året inleds med en ny poli-
tisk allians 
som består 
av Center-
partiet, Mo-
deraterna 
och Kristde-
mokraterna. 

Upptäckardán genomförs i maj för 15:e gången. Denna dag är 
till för Vimmerby- och Hultsfreds-
borna att upptäcka nya smultron-

Årets litteraturpris till Astrid Lind-
grens minne (ALMA) gick i år till 

Bart Moeyaert och i 
maj besöker han 
Astrid Lindgrens 
skola. 

Under tre dagar i maj sätter gymna-
siet fokus på ”Hållbar utveckling” för 
att öka förståelsen för de Globala 
målen. 

Vimmerby och Hultsfred 
kommun är två av de 90 
kommuner och regioner som 
antagits i Svenska FN-
förbundets och SKL:s ge-
mensamma projekt Glokala 
Sverige. Projektet handlar 
om att arbeta med Agenda 
2030 och de globala målen 
för hållbar utveckling.  

Stadsmuseet Näkter-
galen har vernissage 
2:e mars för vårens 
utställning Nisse & 
Wanja.  

Vimmerby kommuns sport- och fritidsbibliotek 
finns på plats i Nossen vecka 25-27. Där kan 
badgästerna låna sport- och 
fritidsutrustning. 

Eldningsförbud i hela 
Kalmar län 21 juni – 
19 juli.  

Pressbild, fotograf: Stefan Tell 

Vimmerby bibliotek satsar på digital 
läsning genom att erbjuda PressReader 
som ger tillgång till fler än 7000 tidning-
ar och tidskrifter 

Nya badbryggor i aluminium är i maj på plats i sjön 
Nossen. 

Aktuell Hållbarhet presenterar 
sin årliga miljöranking. Bland 
Sveriges 290 kommuner ham-
nar Vimmerby på plats 118. 
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        Juli          Augusti          September          Okt ober         November        December  

I samband med 
Bullerby cup 
uppvaktade 
Vimmerby kom-
mun och Vim-
merby IF Koso-
vare Asllani för 

hennes fina insats när Sverige tog brons under 
fotbolls VM 2019.  

18-åriga Rasmus Rosin från 
Storebro, som spelar för Tobo 
GK, vann 
JSM-guld 
i match-
spels-SM 
i golf. 

ICA Supermarket i Vim-
merby blir tredje bästa Su-
permarketbutik i Sverige i 
kategorin Årets säljraket. 
Butiken drivs av Frida 
Hamrin och Dennis Dahlin. 

Mötesplats Bullerbyn firar 5 år som aktiv 
mötesplats.  

I september tar 
Astrid Lindgrens 
Värld hem 
dubbla vinster i 
Swedish Brand 
Award som mä-
ter varumärkes-
kännedom och 

kundnöjdhet. ALV vann kategorin nöjesattraktioner 
och tog hem totalvinsten i konkurrens med 500 
varumärken spridda över 38 olika branscher. 

Bevattningsförbud 
införs 1 juli och upp-
hör 1 oktober. 

World Bowling utser Vimmer-
bybördige Jesper Svensson till 
september månads bäste 
bowlare i världen. 

Vimmerbybördige Kosovare 
Asllani får priset för årets for-
ward på 
Fotbolls-
galan.  

Folkfesten Bullerbydagen som 
anordnas av Vimmerby kom-
muns utvecklingsavdelning, 
Vimarhem och Hyresgästföre-
ningen äger rum i juli. 

Kommunstyrelsens ordförande 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) avgår 

i oktober på egen be-
gäran. 1:e vice ordfö-
rande Niklas Gustafs-
son (M) träder in som 
tillförordnad. 

För första gången 
anordnar Vimmerby 
en litteraturfestivalen. 
Det är tre fullspäck-
ade dagar i oktober 
med författarbesök. 

Kulturfredag an-
ordnas den 15 
november. På 
kvällen finns en 
mängd arrange-
mang på flera 
platser runt om 
Vimmerby. 

På kommunfullmäktige 16/12 väljs 
Jacob Käll (C) till kommunstyrel-
sens ordfö-
rande. Jacob 
tillträder sin 
tjänst i början 
av januari 
2020. 

Vimmerby kommun anställer Sveriges 
första regionförfattare. En satsning 
som pågår under 12 månader och 
ingår i det pågående litteraturuppdrag 
som kommunen tilldelats av Region 
Kalmar län. 

På höstlovets första 
dag invigs kommu-
nens Sport- och fritids-
bibliotek. Verksamhet-
en håller till i Allaktivi-
tetshuset Fabriken.  
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Inom kommunstyrelseförvaltningen finns avdelningar 
för personalfrågor, ekonomi och administration samt 
samhällsbyggnadsavdelning och utvecklingsavdel-
ning. Ett uppdrag finns även på förvaltningen att 
samordna arbetet med att utveckla en ännu mer 
sammanhållen, effektiv och flexibel kommunkoncern. 

 
Viktiga händelser 2019 
 
En ny politisk organisation trädde i kraft vid årsskiftet 
som framförallt påverkat och påverkar kommunsty-
relseförvaltningens arbete. Bland annat har två 
stycken nya utskott tillkommit under kommunstyrel-
sen, vilket inneburit omstrukturering av arbetssätt 
inom den administrativa avdelningen. Under våren 
administrerades också arbetet med EU-valet, vilket 
gick enligt plan.  
 
Det har skett ett generationsskifte i kommunens stra-
tegiska ledningsgrupp då två chefer gått i pension. 
Kommunens nya barn- och utbildningschef tillträdde 
i januari 2019 och i november efterträddes samhälls-
byggnadschefen av kommunens tidigare gatuchef. 
Bostadsbolaget Vimarhem AB har rekryterat en ny 
VD som också nu ingår i koncernledningen. I början 
på året blev tjänsten som räddningschef vakant. Den 
kortsiktiga lösningen blev att vi köper räddningschef/
säkerhetsskyddschef av Västerviks kommun. Ställ-
ningstagande om fortsatt samverkan och beslut vän-
tas våren 2020. Under året har flera rekryteringar 
gjorts inom kommunstyrelseförvaltningen med myck-
et lyckat resultat. Vi märker dock av svårigheten att 
rekrytera inom vissa områden, precis som övriga 
kommuner i Sverige.  
 
På grund av flera omständigheter har tidsplanen för 
kommunens kontaktcenter i stadshuset fått senare-
läggas. Under hösten har dock arbetet kommit igång 
och beräknas pågå under 2020. Under året har vi 
växlat upp vårt interna arbete med digitaliseringen i 
syfte att skapa mervärde för våra medborgare och 
effektivisera våra interna processer. En del i det ar-
betet är bibliotekets projekt för att minska det digitala 
utanförskapet. Inom ramen har en rad aktiviteter 
genomförts, bland annat utbildning i sociala medier.  
 
HR-avdelningen går i fronten och visar vikten av ett 
fortsatt gott utvecklingsarbete som arbetsgivare. Det 
handlar bland annat om kompetensförsörjning, ar-
betsmiljö, heltidsarbete, uppdaterat upplägg för löne-
revisioner med ”hela lönen” som grund och åtgärder 
för att minska sjukfrånvaron. Det elfte ledarskapspro-
grammet i ordningen har startats upp och program 
nio har avslutat sitt program. 
 
Utvecklingsavdelningen har haft fokus på att imple-
mentera Allas Vimmerby i utvecklingsgrupperna som 

finns i kommunens tio tätorter. Ett antal dialogmöten 
har genomförts. Näringslivsenheten har gjort flera 
företagsbesök i syfte att lyssna in och förbättra sam-
arbetsklimatet med kommunens näringsliv.  
 
 
Investeringar 
 
Av de beviljade 80,0 mnkr i investeringsbudgeten 
har 76,4 mnkr verkställts, vilket motsvarar 95,5%. 
 
 
Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 
(Centrala förvaltningen) 
 
Den centralen förvaltningen redovisar ett utfall på 
60,3 mnkr vilket är ett överskott på 9,4 mnkr mot 
budget. Störst överskott har HR med 10,0 mnkr, 
varav 8,4 mnkr till stor del är att det budgeterade 
centrala löneanslaget inte har fördelats ut till fullo.. 
 
 
Förväntad utveckling (Centrala förvaltningen) 
 
Arbetet med digitalisering/automatisering kommer att 
fortsätta och det sker i samklang med att utveckla 
det nya kontaktcentret i stadshuset. Bibliotekets 
satsning är viktig för ett digitalt jämlikt samhälle.  
 
För utvecklingsavdelningens verksamhet som idag 
finns i stadshuset kommer det som planen ser ut nu 
att bli en flytt till rådhuset. Gränssnittet till Vimmerby 
turistbyrå förväntas också klarläggas under 2020. 
Arbetet med att fördjupa samverkan inom ramen för 
Allas Vimmerby kommer att fortsätta, liksom före-
tagsbesöken som är en viktig del i utvecklingsar-
betet.  
 
Kommunens ekonomiska läge inför framtiden är ut-
manande. Kommunstyrelsen måste vara drivande i 
arbetet med att omstrukturera och effektivisera den 
kommunala organisationen. I det framarbetade 
handlingsprogrammet som antogs i kommunstyrel-
sen oktober 2019 finns ett antal huvudprocesser 
som samordnas av kommunstyrelsens förvaltning, 
men som berör hela organisationen, bland annat 
processerna kring ekonomistyrning och ärendehan-
tering och alla frågor som berör kompetensförsörj-
ning och bemanning. När det gäller alla ovanstående 
utvecklingsfrågor blir samverkan med ITSAM helt 
avgörande för hur väl vi kommer att lyckas med upp-
dragen och att öka ”den värdeskapande tiden”.  
 
 
Målen 2019 
 
Se redovisning av målen på sidan 54. 

Kommunstyrelseförvaltningens uppgift handlar till stor del om att stötta processer  
för att övriga förvaltningar med kärnuppdrag ska bli framgångsrika i sina uppdrag. 
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Våra medarbetare 

Kompetensförsörjningsfrågan är ständigt i fokus och vi 
har som alla kommuner i Sverige svårt att rekrytera 
kompetent personal till olika befattningar. 
 
Vimmerby kommun har under ett antal år haft stigande 
sjuktal. Vid en analys av sjukfrånvaron ser vi att den 
psykiska ohälsan ökar. Här behöver vi arbeta med fler 
olika aktiva åtgärder i det systematiska arbetsmiljöarbe-
tet för att förebygga ohälsa och se de tidiga signalerna.  
 
Vi ser att personalarbetet spretar och därför behöver vi 
tillsammans arbeta fram en strategi för oss som arbets-
givare med utgång från en gemensam personalidé. Det 
pågår mycket bra arbete i förvaltningarna som vi ska ta 
vara på och utveckla framåt så vi når en gemensam 
personalpolitik i Vimmerby kommun.  
 
 
HR-avdelningen  
 
Under 2019 har HR-avdelningen påbörjat en föränd-
ringsresa med att förflytta arbetet från personal-
administration till ett mer värdeskapande arbetssätt 
som är tydligt kopplat till den vision, mål och strategier 
kommunen har. Målet är att arbeta mer proaktivt med 
våra mänskliga resurser – medarbetarna.  
Inom ramen för vår utvecklingsresa har vi varit på flera 

studiebesök hos olika HR-avdelningar, bland annat 
Region Östergötland och Familjen Helsingborg. Vi har 
också deltagit i SKR:s arbetsgivarforum och HR goes 
Digital som är ett forum för digitalt HR. Med stöd av 
omställningsfonden har medarbetarna på HR-
avdelningen deltagit i flertalet utbildningar gällande re-
habilitering, kompetensförsörjning, arbetsmiljörätt, ar-
betsrätt, avtalsutbildning, lönebildning, processkartlägg-
ning och ett omfattande utbildningsprogram gällande 
värdeskapande HR. Allt detta för att höja kompetens-
nivån i organisationen och uppnå ett mera värdeskap-
ande arbetssätt. Två HR-konsulter har också certifierats 
i rekryteringsmetoden ”kompetensbaserad rekrytering”. 
Metoden ska implementeras i organisationen och med 
certifierade medarbetare kan vi ge ett mer kvalificerat 
stöd till kommunens chefer vid rekrytering. I samband 
med ett Ledarforum har också kommunens chefer fått 
lyssna till en föreläsning av forskaren, fil.dr i psykologi 
och författaren Malin Lindelöw kring ovan nämnda re-
kryteringsmetod. 
 
Under året har vi utbildat nya chefer i deras arbetsmiljö-
ansvar. Vårt omfattande ledarutvecklingsprogram som 
samtliga chefer deltar i fortsätter och det är en viktig del 
i kommunens arbete. Vi startar upp program 12 i febru-
ari 2020. Likaså fortsätter Ledarutveckling över grän-
serna där kommunen återigen skickat tre medarbetare 

Vimmerby kommun är största arbetsgivaren i kommunen med 1346 tillsvidareanställda  
medarbetare. Kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågorna är de frågor som fortsätter  
vara i fokus. Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där våra medarbetare är vår  
viktigaste resurs och ambassadör för Vimmerby kommun. 
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på utbildning. 
Hösten 2019 har präglats av politisk turbulens vilket 
påverkade HR-avdelningens arbetsbelastning. Utveckl-
ingsarbetet stannade av och då HR-chefen fick gå in 
som tf kommundirektör påverkades också avdelningens 
ledning och styrning. Höstens situation har satt fokus 
på kommunens arbetsmiljöarbete, där insatser kommer 
att krävas under 2020.  
Avdelningens resurser är knapphändiga för en kommun 
i Vimmerbys storlek, trots att avdelningen utökats med 
en HR-specialist inom arbetsmiljö. Vi har under året 
haft en vakans men för att möjliggöra ett mer värde-
skapande HR-arbete och klara omställningsresan är 
bedömningen att mer personalresurser behövs.  
 
 
Kompetensförsörjning 
 
Vimmerby kommun har haft ett ökat antal tillsvidare-
anställda under de senaste åren, även andelen heltids-
anställda har ökat. Under 2019 har andelen vikariat 
ökat och allmän visstidsanställningar minskat något.  
Heltid som norm kommer vi att införa i hela organisa-
tionen och socialnämnden verksamheter är redan klara.  
Tillsammans med övriga kommuner i Sverige har Vim-
merby kommun svårt att rekrytera inom vissa yrkesom-
råden. Vi behöver fler behöriga lärare, förskollärare, 
sjuksköterskor, socialsekreterare, deltidsbrandmän och 
chefer, samt andra tjänster som kräver en viss expert-
kompetens som exempelvis inom det tekniska området. 
Satsningar på vuxenlärandet är en viktig del i kompe-
tensförsörjningen och det är positivt att Campus Vim-
merby bland annat fått en förskollärarutbildning under 
2019. För att vi ska lyckas försörja verksamheten med 
kompetens framöver behöver vi fortsätta arbetet med 
att ta fram en komptensförsörjningsstrategi med stra-
tegi för hur vi Attraherar, Rekryterar, Utvecklar, Behåller 
och Avvecklar medarbetare, den så kallade ARUBA-
modellen.   
Vi måste kunna attrahera medarbetare med rätt kompe-
tens. Då kan vi rekrytera medarbetare som matchar 
nuvarande och framtida kompetenskrav. Dessutom 
måste vi utveckla befintliga medarbetare och ledare så 
att de klarar dagens arbetsuppgifter och morgondagens 
utmaningar. Sedan måste vi satsa på att behålla alla 
våra medarbetare. I de fall som medarbetare inte 
längre kan eller vill bidra så måste de avsluta sin an-
ställning och få ett värdigt slut. I vår komptensförsörj-
ningsstrategi måste vi också ta med nya delar som 
breddad rekrytering, låt fler jobba mer, förläng arbetsli-
vet, karriärmöjligheter, hur vi skapar engagemang samt 
hur och var vi marknadsför oss och våra arbeten. 
Vi behöver kartlägga kompetens, titta på kompetensbe-
hovet framåt och analysera var och vilka åtgärder som 
vi måste göra. Vi har påbörjat arbetet med att kvalitets-
säkra vår rekryteringsprocess och införandet av meto-
den kompetensbaserad rekrytering. Vi har tagit ett 
grepp om kommunens lönebildningsprocess och då 
också genomfört en lönekartläggning som ska genom-
föras varje år som en aktiv åtgärd i jämställdhetsar-
betet, samt vara till grund för kommande års lönerevis-
ion.  

Arbetsmiljö 
 
Generellt behöver vi arbeta mer proaktivt för att nå en 
bra arbetsmiljö på alla våra arbetsställen. Vid årsskiftet 
2018/2019 var den totala sjukfrånvaron i kommunen 
7,2 % och siffran hade ökat med 0,2 % vid halvårsskif-
tet. Vi ser allvarligt på kommunens ökade sjuktal och 
HR-avdelningen behöver kunna ge stort stöd inom ar-
betsmiljö och hälsa. Vi ser att vi behöver förstärka det 
operativa stödet till våra ledare och samtidigt kvalitets-
säkra vårt systematiska arbetsmiljöarbete och rehabili-
teringsarbete. Under våren 2020 kommer vi att digitali-
sera processen med tillbudsrapporteringen och arbets-
skaderapporteringen, ett arbete som påbörjades hösten 
2019.  
I november 2019 genomfördes en medarbetarenkät där 
vi som helhet ser ett bättre resultat än tidigare. Vi har 
lagt stor vikt på att stötta ledare och utveckla ledarskap-
et i organisationen och vi ser ett högre positivt resultat 
än tidigare. Vi vet att ledarskapet är en viktig aspekt i 
upplevelsen av en god arbetsmiljö och det arbetet kom-
mer att fortsätta. Att våra medarbetare är stolta över det 
arbete de har är också väldigt positivt och rent av en 
förutsättning för att göra ett fullgott arbete. De siffror 
som sticker ut negativt i medarbetarenkäten är den psy-
kosociala arbetsmiljön som helhet. Siffrorna är i jämfö-
relse med tidigare undersökningar i stort sätt oföränd-
rade, vilket tyder på att vi måste jobba mer aktivt med 
dessa frågor. 
 
 
Rehabilitering 
 
ESF-projektet kring rehabilitering och förebyggande 
hälsoarbete har fortskridit under 2019. Vimmerby kom-
mun har tillsammans med Försäkringskassan och Vim-
merby hälsocentral arbetat fram en samverkansmodell 
för rehabilitering och tidiga insatser. Projektet avslutas i 
januari 2020. 
 
 
Övrig analys  
 
Kompetensförsörjningen är en fråga som ständigt är 
aktuell och vi måste fortsätta arbetet med att ta fram en 
komptensförsörjningsstrategi. Målet är att sjösätta den 
nya HR-funktionen för att stödja, styra och inspirera 
organisationen på bästa sätt. Samtidigt behöver vi få till 
en gemensam personalpolitik i hela organisationen och 
arbeta aktivt med att minska sjukfrånvaron. 
Under 2020 kommer vi också att fokusera på att bygga 
tillit i organisationen och genomföra utbildning i indirekt 
ledarskap för den politiska ledningen. Medarbetarenkä-
tens resultat visar att vi måste fokusera på att förbättra 
den psykosociala arbetsmiljön, något som också måste 
prioriteras för kommunens strategiska ledning efter hög 
belastning under hösten.  
 
 
Målen 2019 
 
Se redovisning av målen på sidan 54. 
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Pensionsavgångar 
2020-
2024 

2025-
2029 Totalt 

Handläggare/
administratörer 14 11 25 
Sjuksköterskor/
Psykologer 6 5 11 
Barnskötare/
Fritidsled/Elevass 9 14 23 

Chefer 3 11 14 

Förskollärare 13 16 29 

Lokalvårdare 10 10 20 
Ekonomibiträde/
Kock 8 13 21 

Lärare 34 27 61 

Omsorgspersonal 64 92 156 
Div övriga befatt-
ningar 20 15 35 
Totalt hela  
kommunen 181 214 395 

Medianlön 2019 2018 2017 
Kvinna 20-29 år 23 312 23 200 22 200 
Man 20-29 år 23 050 22 625 21 400 
Kvinna 30-39 år 25 658 25 400 24 249 
Man 30-39 år 26 000 25 400 24 500 
Kvinna 40-49 år 27 904 27 325 25 960 
Man 40-49 år 30 000 28 325 28 000 
Kvinna 50-59 år 27 735 27 005 25 980 
Man 50-59 år 31 000 30 563 27 025 
Kvinna 60 år + 27 822 26 745 25 420 
Man 60 år + 35 875 34 600 32 975 
Medianlön 27 121 26 555 25 365 

Sjukfrånvaro i % 2019 2018 2017 2016 
Sjukfrånvaro kvinnor 8,0% 7,6% 7,3% 7,8% 
Sjukfrånvaro män 3,5% 3,9% 3,2% 4,1% 
Karensdagar 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 
Korttidsfrånvaro < 14 dagar 2,5% 2,6% 2,2% 2,2% 
15 dagar < 90 dagar 1,4% 1,4% 1,3% 1,5% 
91 dagar < Långtidssjukfrånv. 2,3% 2,0% 2,1% 2,7% 
Långtidssjukfrånvaro kvinnor 2,7% 2,3% 2,6% 2,8% 
Långtidssjukfrånvaro män 0,3% 0,2% 0,2% 1,8% 
Sjukfrånv.tid 29 år el. yngre 7,5% 7,6% 7,2% 6,1% 
Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 7,0% 6,4% 5,9% 6,4% 
Sjukfrånvarotid 50 år el. äldre 7,3% 7,2% 7,1% 8,1% 
Total sjukfrånvaro 7,2% 6,9% 6,6% 7,1% 

Antal anställda 2019 2018 2017 
Årsarbetare 1 273 1 252 1 233 
Tillsvidareanställda 1 346 1 339 1 335 
Tillsvidareanställda, heltid 1 049 975 883 
Vikarier 51 48 59 
AVA 91 116 100 
Obehöriga lärare 64 57 71 
Timanställda 108 103 133 

Andel kvinnor i % 2019 2018 2017 
Chefer 72% 74% 73% 
Arbetstagare 83% 83% 81% 
Heltid 80% 79% 78% 
Deltid 90% 91% 87% 

Övertid/Mertid 2019 2018 2017 
Övertid 12 832 13 949 13 416 
Övertid % 0,5% 0,5% 0,5% 
Mertid 10 811 14 041 16 805 
Mertid % 0,4% 0,5% 0,6% 
Arbetstid enl avtal 2 843 144 2 819 458 2 761 208 

Arbetsskador 

 2019                   2018 

Ålder  2019 2018 2017 
< 29 år i % 12,11% 15,03% 14,90% 
30 - 49 år i % 41,75% 40,23% 39,54% 
> 50 år i % 46,13% 44,75% 45,56% 
Medelålder 46 år 45 år 45 år 
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Utvecklingsavdelningen 

Viktiga händelser 2019 
 
Näringslivsenheten har även under året haft stort fokus 
på projektet SLUS (Stärkt Lokal UtvecklingsStrategi) 
vilken nu har växlat upp i Allas Vimmerby. Vi har foku-
serat på att få till stånd de utvecklingsgrupper vilka re-
presenterar de tio tätorterna i Vimmerby kommun. Vi 
har genomfört ett antal möte med dessa utvecklings-
grupper. 
 
Vi har genomfört cirka trettio företagsbesök under året. 
Utbildning inom ”Starta eget” har genomförts under 
året. 
Kompetensbehovs projekt har fortsatt under 2019 med 
ingående avdelningar inom kommunen samt privata 
aktörer. 
Samtliga tomter på CEOS är nu sålda och marknadsfö-
ringen av Krönsmon påbörjades under senhösten 2019. 
 
Fritidsenheten har under året varit engagerad i frågor 
kring avtal och förenings- och fritidsfrågor. Vi har under 
året arbetat med att implementera delar av bidragsut-
redningen som Ernst &Young genomfört. Utifrån det 
kommer politiken att ta beslut under 2020. 
 
Arbetet med att utveckla våra Mötesplatser går vidare 
och vi har en tidsbegränsad Mötesplatssamordnare 
anställd på 50 %. Intresset för våra Mötesplatser samt 
upplägget av desamma har väckt intresse hos grann-
kommuner, bl a Eksjö kommun. 

 
 
Kulturskolan och Fabriken har haft ett flertal event un-
der året. Fabriken har bland annat arrangerat Världs-
festen, Lisebergsresan, Nationaldagsfirandet och Väl-
komst ceremoni för nya svenska medborgare. 
Sport och Fritidsbiblioteket har startats i samarbete 
med Fritid och anläggning. 
Kulturskolan har genomfört ett stort antal event såsom 
”House of Horror” med ”lapp på luckan” under fyra före-
ställningar. Söktrycket på dansprofilen har ökat kraftigt 
under året. KUR projektet har fortsatt även i år. Restau-
reringen av stora delar av Kulturskolan har pågått under 
året.  

Inom Utvecklingsavdelningen ingår verksamheterna; Kulturskolan, Fabriken, fritid och anläggning, 
folkhälsa, barnkonventionen, näringsliv, mötesplatserna, internationaliseringsfrågor och en del  
turism. 

Krönsmon, skiss 

Kulturskolan med danspedagog Jennie Leander 
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Under året har flera utbildningar genomförts inom ra-
men för Barnkonventionen vilken blir lag i Sverige 
2020. En större regional konferens i ämnet har genom-
förts på Näs. 
 
Vi har fortsatt arbeta med Mukono-projektet med besök 
från dem. Även politiker och ungdomar från Vimmerby 
kommun har besökt Uganda inom ramen för projektet. 
Vårt samarbete med Mukono avseende international-
iseringsfrågor fortsätter minst till sommaren 2020. 
Vi har haft besök av vår vänort Joniskis under året. 
 
Utvecklingsavdelningen har också arbetat med en för-
studie avseende turistbyråverksamheten och gränssnit-
tet med kommunen inför framtiden. Detta ska presente-
ras för berörda parter innan beslut tas av politiken un-
der 2020. 
 
 
Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 
 
Utvecklingsavdelningens resultat visar ett överskott på 
1,5 mnkr mot budgeten. 
 
Det är flera verksamheter som 2019 gör ett överskott.  
De med störst positiv avvikelse är: 
Näringslivsenheten som gör ett överskott mot budget 
på 0,9 mnkr. Överskottet utgörs främst av lägre perso-
nalkostnader men även konsultkostnaderna är lägre än 
budgeterat.  
Varuhemsändningsbidraget ger ett överskott på 0,3 
mnkr. Det är en kombination av högre intäkter och lägre 
kostnader som utgör överskottet. 
De flesta övriga verksamheterna har hållit budget. 
 
 

Förväntad utveckling 
 
Vad beträffar ekonomin för Utvecklingsavdelningen så 
fokuserar vi att ha en budget i balans även för 2020. 
 
Näringslivsenheten fortsätter arbetet med projektet  
Allas Vimmerby och att operativt förankra processer i 
utvecklingsgrupperna i våra tio tätorter och internt inom 
kommunens verksamheter.  
 
Vi fortsätter enligt vår handlingsplan att besöka och 
diskutera frågor med vårt näringsliv i syfte att förbättra 
samarbetsklimatet med kommunens näringsliv. 
Vi fortsätter arbeta fram en handelsstrategi. 
Marknadsföringen av Krönsmon går in i ett allt intensi-
vare skede under 2020. 
Implementeringsprocessen för att säkra bidragsutred-
ningen fortsätter och ska beslutas av politiken senare 
under året. 
 
Organisatoriskt har vi en pensionsavgång under 2020. 
Vi kommer att anställa en Mötesplatssamordnare på 
100 % som är tidsbegränsad till dec 2020. 
 
Vi fortsätter arbetet med att förbereda hela kommunen 
för Barnkonventionen, vilken blir lag 2020, bland annat 
genom utbildning. 
Beslut om vår Folkhälsoplan kommer att tas av politi-
ken i början av 2020. 
 
Förbättra styrning, mål samt arbeta fram operativa 
handlingsplaner för kommunens internationella arbete 
kommer att genomföras under 2020. 
 
Bilderna kommer från Roxx AB och Media Partner AB. 

Valnämnden 
I varje kommun ska det finnas en valnämnd med ansvar för att planera och genomföra allmänna 
val till riksdag, landsting och kommun samt val till Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar också 
för att planera och genomföra folkomröstningar och eventuella extra val till fullmäktige. 

För att kunna genomföra sitt uppdrag behöver val-
nämnden en valadministration bestående av ett val-
kansli med valsamordnare och administratörer samt 
knappt 100 röstmottagare fördelade på de tretton val-
distrikten. 
 
 
Viktiga händelser 2019 
 
I maj 2019 genomfördes valet till Europaparlamentet 
med lyckat genomförande i Vimmerby kommun. Valdel-
tagande ökade med 4,47 % från 45,98 % år 2014 till 
50,45 % år 2019. 
 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 
 
Utfall 2019 visar ett överskott på 263 tkr mot budget. 
Överskottet beror främst på lägre kostnader än budge-
terat för personal  samt konsult- och administrativa 
tjänster. 
 
 
Förväntad utveckling 
 
Allmänna val till riksdag, landsting och kommun äger 
rum 2022, med förberedelser som startar under 2021. 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 

Viktiga händelser 2019 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen har under 2019 stått 
inför stora utmaningar främst inom kompetensförsörj-
ning på grund av höga sjuktal och svårigheter att rekry-
tera efter att personer slutat. 
 
Räddningschef- och säkerhetsskyddschefstjänst köps 
från våren 2019 av Västerviks kommun efter det att 
tidigare räddningschef slutat. Ett arbete pågår inom 
Räddningstjänsten för att skapa en ny organisation som 
kan möta kommande krav på säkerhet och samverkan 
mellan kommuner.  
 
Lokalvården har under året haft utbildning inom hygien 
och även köpt in nya städmaskiner för bättre arbets-
miljö.  
 
Fastighetskontoret har genomfört en större renovering 
av Kulturskolans tak samt byte av alla fönster. Installa-
tion av ventilation i Storebro skola påbörjades under 
året samt renovering av F-huset på Vimarskolan. 
Brandstationens ombyggnad etapp 1 med temat friska 
brandmän är klar och etapp 2 kommer påbörjas under 
2020.  

Mark och exploatering har arbetat aktivt under året med 
att sälja tomter i kommunen.  
Lucktomter i Vimmerby stad är helt slutsålda och under 
2020 kommer det släppas fler planerade områden.  
Övriga orter har god tillgång till lediga 100 kronors tom-
ter, cirka 70 stycken.  
Det första externa bostadsprojektet kvarteret Stören har 
slutförts vilket har gett 26 st. nya lägenheter. Kommu-
nen sålde även fastigheten Kiosken 1 till en annan ex-
tern entreprenör för trygghetsboende och bostadsrätter, 
cirka 50 lägenheter totalt. 

Samhällsbyggnadsavdelningen ingår i kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningen är främst en  
stöd- och servicefunktion till kommunens kärnverksamheter. Avdelningen består av fastighets-
kontoret, gatukontoret, räddningstjänsten samt enheterna för kost och lokalvård. 

Kulturskolan 
Foto: Andreas Horste 
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Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen visar totalt ett under-
skott på 2 424 tkr mot budget vilket beror på flera olika 
faktorer. Några verksamheter har överskott och några 
underskott, lite blandat.  
 
Industriavtalet visar ett underskott mot budget med 659 
tkr vilket beror på ökade underhållskostnader, avtalet 
upphör sista dec 2019.  
 
Kostenheten får ett underskott på 442 tkr vilket beror 
främst på livsmedelskostnader med fokus på närprodu-
cerat. Matdistribution till Hultsfred fortgår med bra kvali-
tet.  
 
Lokalvårdsenheten har ett överskott främst på grund av 
svårigheter att tillsätta vikarier fullt ut.  
 
Bostadsanpassningar ligger på ett stort överskott på 
687 tkr eftersom aktuella ärenden har varit billigare att 
lösa.  
 
Gatukontoret har ett kraftigt överskott främst på grund 
av låga kostnader för vinterväghållning. Dock finns det 
ett underskott för Trafikbelysning på hela 911 tkr inom 
Gatukontoret.  
 
Skolskjutsar har ett överskott på 805 tkr beroende på 
att dyra sträckor ej trafikerats och ett minskat antal 
gymnasieelever som studerar i annan kommun.   
 
Räddningstjänsten visar på ett underskott på 1.730 tkr 
vilket beror främst på nyrekrytering av deltidsbrandmän 
samt kompetenshöjning av befintlig personal.  
 
Fastighetskontoret visar på ett underskott på nära 
2.700 tkr vilket beror främst på kraftigt ökade elpriser 

och en driftbelastning för pågående renovering Vimar-
skolan. 
 
 
 
Förväntad utveckling 
 
De stora utmaningar vi står inför är bemanning och ut-
bildning inom de olika verksamheterna.  
Inom Räddningstjänsten utgår man utifrån förslagen i 
utredningarna ”en effektivare kommunal räddnings-
tjänst” och ”skogsbrandsutredningen” där ett arbete har 
startat i länet där vi kommer arbeta fram förutsättning-
arna för att införa ett gemensamt Inre Befäl (IB) tillsam-
mans i länet. I samband med detta har också ett arbete 
påbörjats för att upprätta larmplaner och ta fram be-
slutsunderlag för möjligheten att införa Dynamisk Re-
surs Hantering, DRH.  
 
På Kostenheten har Måltidspolicyn antagits av kom-
munfullmäktige. Riktlinjer för pedagogiska måltider har 
också påbörjats och ett ökat arbete för att uppnå målen 
med ett minskat matsvinn.  
 
Inom Lokalvården fortgår arbetet med rätt städfrekven-
ser och rutiner. Arbetet med heltid som norm kommer 
fortgå under 2020.  
 
Arbetet med god planberedskap fortsätter och en ny 
Översiktsplan har beställts och kommer tas fram under 
2020-2022. Målet är att erbjuda allmänheten en varia-
tion av boendeformer för olika intressen.  
 
 
 
Målen 2019 
 
Mål saknas i budget 2019. 

Kommunens första externa bostadsprojektet, kvarteret Stören, har slutförts vilket har gett 26 st nya lägenheter 
Foto: Andreas Horste  
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Barn– och utbildningsnämnden 

Viktiga händelser 2019 
 
 PRAO har återinförts med ett positivt resultat. 
 Utökad undervisningstid för eleverna i grundsko-

lan. 
 En stadieindelad timplan införs i grundskolan. 
 Arbetet med skolans digitalisering omfattar alla 

skolformer 
 CAMPUS bedriver hösten 2019 förskollärarut-

bildning på plats i Vimmerby 
 Ny mandatperiod och ny nämndsammansätt-

ning. 
 Ny reviderad läroplan för förskolan börjar gälla 

från 1 juli 2019. 
 Påbörjad planeringsprocess för nybyggnation av 

både ny förskola och skola. 
 Genomförd basinspektion av skolinspektionen 

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

utifrån revision om ungas psykiska ohälsa. 
 Läsa-skriva-räkna garantin införs fr.o.m 1 juli 

2019. 
 Införd elevpeng på grundskolan gällande budget 

2020. 
 Utbildningsplikt på vuxenutbildningen för nyan-

lända infört fr.o.m 1 januari 2019. 
 

Elevökningarna inom förskoleklass/grundskola har 
minskat under det senaste läsåret och från 2016 till 
2019 har antalet elever ökat med 131 st. Dock om vi 
tittar till prognosen framåt så kommer elevtalet fortsatt 

att ligga på en förhållandevis hög nivå. Minskningen 
nuvarande läsår är en tillfällig nedgång och ej starten 
av ett nytt mönster. 
 
Grundskolans och fritidshemmens lokaler i Vimmerby 
tätort är för trånga och till viss del undermåliga och nå-
got måste göras åt grundskolans och fritidshemmens 
lokaler i Vimmerby tätort.  
 
Antalet gymnasielever har under många år legat 
ganska stabilt, dvs runt 510-530 elever. Under nuva-
rande läsår kommer ca 550 elever att påbörja sin ut-
bildning på gymnasiet. Enligt prognosen så kommer 
elevtalen på gymnasiet öka marginellt och ligga mellan 
550-580 elever under ett par år. 
 
Antalet förskolebarn kommer troligen att ligga ganska 
stabilt under 2020 efter några års kraftiga ökningar.  
Det finns fortfarande ett stort behov av en ny förskola i 
Vimmerby tätort med plats för 120 barn samt utöver det 
möjlighet till barnomsorg på kvällar och nätter.  
 
 
Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter överskri-
der budgeten med 10,9 miljoner kronor. Det motsvarar 
3,1 % av nettobudgeten som är 348,3 miljoner kronor 
2019.  
 
Förskolan har en nettobudget på 85,3 miljoner kronor 

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för alla utbildningsfrågor från förskola till högskola.  
Inom nämndens ansvarsområde bedrivs även svenska för invandrare och samhällsorientering.  
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och redovisar överskott med 0,6 miljoner kronor när 
intäkter för föräldraavgifter är högre än beräknat. Då 
ingår pedagogisk omsorg i kostnaderna. Antalet för-
skolebarn har minskat något i förhållande till 2018.  
Personliga assistenter kostar mer än budget då många 
barn är i behov av stöd.  
 
Gymnasieskolan redovisar ett sammanlagt underskott 
på 1,3 miljoner kronor. Interkommunal ersättning för fler 
elever i andra kommuner samt färre i Vimmerby gym-
nasium ger oss ett resultat av IKE på minus 4,1 miljo-
ner kronor för 2019. Färre nyanlända än tidigare år gör 
att bidraget från Migrationsverket minskat. 
 
Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksam-
heten har en nettobudget på 151,4 miljoner kronor och 
redovisar ett nettounderskott på 5,0 miljoner kronor vid 
årets slut. För att täcka IT-kostnader har man använt 
resurser ämnade för undervisning. Det är fler elever i 
verksamheten. Statsbidrag täcker upp de nyanländas 
del men inte övrigas. Antalet elever med behov av extra 
stöd är stor och stora delar av underskottet beror på 
höga kostnader för elevassistenter, dock mindre 2019 
jämfört med 2018. 
 
Fritidshemsverksamheten överskrider budgeten med 
0,8 miljoner kronor när volymökningen i grundskolan 
påverkar fritidshemmen. 
 
Särskolans nettobudget på 6,7 miljoner kronor över-
skrids med 0,1 miljoner kronor när flera elever placeras 
i särskolan än vad som budgeterats. 
 
Vuxenutbildningen klarar inte budgeten när antalet ele-
ver i svenska för invandrare och grundvux ökar samti-
digt som staten ändar regler så att vuxenutbildning inte 
kan vägras någon. De riktade statsbidrag som tidigare 
finansierade den verksamheten har nu omvandlats till 
ett generellt statsbidrag till kommunen. Underskott med 
3,9 miljoner kronor. 
 
Gymnasiesärskolan redovisar minus 0,2 miljoner kronor 
när ledsagare i skolskjuts inte varit budgeterad. 
 
Övriga verksamheter såsom Campus Vimmerby och 
gemensam administration klarar budgeten tillsammans. 
 
 
Förväntad utveckling 
 
Förskolan: 
I förskolans reviderade läroplan lyfts de ökade kraven 
kring digitalisering. Utbildningen ska ge barnen förut-
sättningar att utveckla adekvat digital kompetens ge-
nom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för 
den digitalisering de möter i vardagen. Förskolorna i 
Vimmerby behöver utöka antalet digitala hjälpmedel 
samt erbjuda en variation på digitala hjälpmedel. 
Det finns även en oro kring kompetensförsörjningen i 
förskolan. Antalet utbildade förskollärare sjunker och vi 
har svårt att rekrytera förskollärare till våra förskolor. 
Det är framförallt ytterområden som vi ser svårigheten 

att behålla och rekrytera medarbetare.  
 
Grundskolan: 
När det gäller grundskolan så har utvecklingen med 
kraftigt ökat elevantal i skolan till viss del fortsatt. Vi kan 
under läsåret 2019/2020 se en viss avmattning men det 
kommer att vara ett fortsatt högt tryck (främst i Vim-
merby) av elever inom F-9 den kommande 3-års-
perioden. Elevökningen i grundskolan ställer stora krav 
på utökade skollokaler i Vimmerby tätort.  
 
Läsa-skriva-räkna garantin börjar gälla fr.o.m juli 2019. 
Kartläggning av elevernas kunskaper i förskoleklass 
kommer att se genom materialet ”Hitta språket och 
Hitta matematiken” under hösten 2019 för samtliga ele-
ver. Kopplat till garantin ska även ett obligatoriskt be-
dömningsstöd användas för elever i åk 1. Bedömnings-
stödet gör att vi tidigt kan identifiera elever som riskerar 
att få, eller som redan har, läs- och skrivsvårigheter.  
 
Revidering av kurs- och ämnesplaner pågår. Om rege-
ringen fattar beslut kring det, så kommer de reviderade 
planerna att träda i kraft hösten 2020. Då kommer det 
att innebära ett arbete på skolorna med implementering 
av de nya kurs- och ämnesplanerna. 
 
Inför budgetarbetet 2020 så har förvaltningen infört en 
elevpeng på grundskolan. Syftet med det är att rekto-
rerna skall få bättre verktyg att ta fram detaljbudget för 
verksamheten samt följa upp det ekonomiska utfallet 
under året. Mer fokus kommer under 2020 att läggas 
på ekonomi vid avstämningar med respektive chef. 
 
Till sist så kommer samverkan med socialförvaltningen 
att öka under 2020. Via revisionen om psykisk ohälsa 
för barn och ungdomar, så har samverkan mellan för-
valtningarna förbättrats, vilket gynnar våra elever och 
deras kunskapsutveckling. 
 
Gymnasiet och Vuxenutbildningen: 
Den 1 juli 2019 trädde förändringar i skollag och förord-
ningen ikraft, vilket innebar att fler elever blir behöriga 
till gymnasiestudier via programinriktat val. Det kommer 
att ställa nya krav på gymnasieskolans organisation 
och det stöd elever har rätt till för att nå målen. Fler 
nyanlända elever antas till nationella program och be-
hovet av studiestöd och undervisning på modersmålet 
ökar. 
 
Det pågår en förnyelseprocess kopplat till yrkespro-
grammens innehåll och teknik, vilket kommer att leda 
till behov av reinvesteringar, framförallt kopplat till ma-
skinparken. 
 
Rätten till komvux och utbildningsplikt för nyanlända 
innebär att antalet studerande fortsätter att vara högt 
inom vuxenutbildningen.  
 
 
Målen 2019 
 
Se redovisning av målen på sidan 55. 
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Socialnämnden 

Viktiga händelser 2019 
 
Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården 
kom 1 januari 2018. Den påverkar att patienter kommer 
snabbare hem från sjukhus och det sker ett konstant 
arbete för att klara detta. Trygg hemgång är ett arbets-
sätt som används i Vimmerby och under 2019 hade 
kommunen inga betalningsdygn för personer som är 
kvar på sjukhus. I slutet av året gick kommunen med i 
Äster som är ett samverkansforum med dagliga möten 
via video mellan kommunens hemtagningsteam, pri-
märvården och sjukhuset. 
 
Under året har antalet ensamkommande barn och ung-
domar fortsatt minska och stödboendet avvecklades 
under hösten. Färre flyktingar kommer också in till kom-
munen. Orosanmälningarna om barn har ökat och även 
placeringar när det gäller våld i nära relationer samt 
antalet brottsofferärenden. Individ- och familjeomsorg-
en har ökat sin samverkan med barn- och utbildnings-
förvaltningen bland annat genom en gemensam utbild-
ning i att arbeta med samordnade individuella planer 
(SIP). Arbetet med att bygga upp en familjecentral till-
sammans med regionen och barn- och utbildningsför-
valtningen har startat. Förändringarna inom arbetsför-
medlingen har haft en stark påverkan på kommunens 
arbetsmarknadsenhet. 
 
Kompetensförsörjning är en ständigt aktuell fråga och 
en viktig del är att regelbundet utbilda medarbetare. 
Under året har det genomförts utbildningar inom många 
områden exempelvis våld i nära relation, hedersrelate-
rat våld, psykisk hälsa och MHFA (Mental Health First 
Aid), handledarutbildning, bemötande, självskydd, sår-
behandling, vård i livets slut och stjärnmärkning. 
 
Heltid som norm är nu införd i hela organisationen i och 
med att hemtjänsten gick med 1 november. 
 
Socialförvaltningens ledningsorganisation ändrades 1 
oktober då verksamhetsområde äldreomsorg delades i 
två nya områden: vård- och omsorgsboende respektive 
vård och omsorg i hemmet. Verksamhetsområde funkt-
ionshinder bytte namn till stöd och omsorg LSS. Nästa 
steg i organisationsförändringen är planerad till 1 janu-
ari 2021 och innebär att hälso- och sjukvård blir ett eget 
område. 
 
Beslut har tagits om att lokaler för daglig verksamhet 
ska samordnas och att det ska ske byte av lokal för 
korttids/fritids LSS under 2020. Inom stöd och omsorg 
har det skett ett arbete för att öka delaktigheten för bru-
kare. Detta sker utifrån metoden delaktighetsmodellen. 

Socialförvaltningens verksamhetssystem ska bytas 
under 2020 och 2019 har präglats av ett stort förbere-
delsearbete tillsammans med övriga ITSAM-kommuner. 
Inom hälso- och sjukvården har det införts en digital 
delegeringsutbildning samt att en klassifikation av vård-
åtgärder (KVÅ). 
 
 
Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 
 
Bokslutet visar ett underskott på 22 809 tkr vilket mots-
varar ca 6 % av budget och det är 23 391 tkr sämre än 
föregående år. Den stora skillnaden är minskade intäk-
ter från Migrationsverket. 
 
Inom individ- och familjeomsorgen återfinns ett över-
skott på 2 420 tkr vilket är betydligt lägre än året innan. 

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- 
och sjukvård, omsorg för personer med  
funktionsnedsättning samt individ- och familje-
omsorg.  
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Överskottet beror på intäkter från Migrationsverket för 
mottagande av flyktingar samt tidigare ansökningar för 
enskilda brukare som Migrationsverket nu beviljat.  
Placeringar av missbrukare, barn och ungdomar samt 
behovet av konsulter från bemanningsföretag ger  
underskott. Antalet dygn för placeringar i HVB och  
familjehem har minskat jämfört med året innan medan 
placeringsdygn i konsulentstödda familjehem för barn 
har ökat. Utbetalning av försörjningsstöd har minskat 
och ger ett litet överskott. 
 
Äldreomsorgen redovisar ett underskott med 9 739 tkr 
vilket är högre än året innan. Vård- och omsorgs-
boende inklusive korttidsplatser visar ett underskott på 
6 509 tkr medan hemtjänsten visar ett underskott med 
3 230 tkr. Inom vård- och omsorgsboende beror under-
skottet på ett enskilt ärende med extraordinära insatser 
dygnet runt som inte varit möjligt att lösa inom ordinarie 

bemanning, fler komplexa omsorgssituationer samt 
användande av fler korttidsplatser än som finns i bud-
get. Inom hemtjänsten har timmarna ökat från 117 640 
timmar för 2018 till 131 488 timmar för 2019 utan att 
budgeten förstärkts. Det pågår ständigt ett arbete för att 
bemanna och anpassa verksamheten till budgetramar-
na.  
 
Inom verksamhetsområde funktionshinder finns ett  
underskott med 12 310 tkr. Det är en sedan flera år 
ökad efterfrågan på LSS-insatser och fler brukare utan 
motsvarande anpassning av budgeten. Underskottet är 
på samma nivå som året innan, trots att timmar för per-
sonlig assistans ökade från 30 771 timmar för 2018 till 
43 115 timmar för 2019 och att externplaceringsdygn 
ökade från 1053 till 1138.  Ökade krav från IVO på natt-
bemanningen på gruppbostäder ger högre kostnad som 
inte finns i budget. Försäkringskassan omprövar i högre 
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utsträckning beslut om personlig assistans och dessa 
personer behöver då insatser från kommunen. Det har 
också tillkommit nya externa placeringar utöver budget. 
 
Hälso- och sjukvården har ett underskott på 3 137 tkr 
vilket är något högre än året innan. Hemsjukvården i 
form av personalkostnader för sjuksköterskor står för 
större delen men både tekniska hjälpmedel och sjuk-
vårdsmaterial bidrar. 
 
 
Förväntad utveckling 
 
De absolut största utmaningarna kan sammanfattas i 
två punkter: 
 Möta ökande behov med begränsade resurser 
 Kompetensförsörjningen 

 
Äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjuk-
vården kommer att öka i och med den demografiska 
förändringen med fler äldre, fler äldre-äldre och fler 
multisjuka. Vi står också inför ett paradigmskifte med 
en omstrukturering från slutenvård till en mer nära vård, 
”sjukhussängen flyttar ut till det egna hemmet”. Det 
kommer ställa stora krav på regionens primärvård och 
kommunerna. I och med den nya lagen om samverkan 
vid utskrivning från slutenvården ser vi redan nu en 
förskjutning från sjukhusvård till vård och omsorg i det 
egna hemmet.  
 
Insatser enligt LSS kommer att fortsätta att öka. Verk-
samheten behöver både utökas och utvecklas utifrån 
nya behov. Kostnadsutvecklingen för personlig assi-
stans är oroväckande och hur ansvarsfördelningen 
kommer att bli mellan stat och kommun. 
 
Den psykiska ohälsan ökar inom alla åldrar. Mest be-
kymmersamt är det för barn och ungdomar samt ny-
anlända. Där kommer ytterligare insatser att behöva 
göras. Inom socialförvaltningen har ett utvecklingsar-
bete startat upp som sträcker sig över flera år och som 
utgår från den nationella och regionala handlingsplanen 
med bland annat självmordsförebyggande arbete. 
 
Det förebyggande arbetet inom individ- och familje-
omsorgen samt arbetet med hemmaplanslösningar och 
att hitta egna familjehem behöver fortsätta att utvecklas 
för att om möjligt förhindra att placeringar ökar ytterli-
gare. Utvecklingsarbetet med våld i nära relation (VNR) 
är framgångsrikt men behöver fortsatt vara en stor 
fråga tillsammans med arbetet för att motverka det 
ökande hedersrelaterade våldet. 
 
De närmaste åren fortsätter arbetet med heltid som 
norm. Avsikten är att vara en organisation där det är 
möjligt att arbeta heltid, där alla deltidsarbetande er-
bjuds heltid och där alla nyanställningar är heltidstjänst-
er. Det kommer också behöva göras stora insatser för 
att kunna rekrytera och behålla den kompetens som 
kommunen behöver.  
 

Kravet på kompetens och kunskapsstyrningen från sta-
ten ökar. Det är en del i att klara den alltmer komplexa 
problembilden för socialtjänst och hälso- och sjukvård, 
och detta med evidensbaserade metoder. Det pågår en 
översyn av socialtjänstlagen där fokus ska vridas till 
mer förebyggande arbete. Detta innebär förändringar 
för kommunerna. 
 
Det är en ständig utveckling och förändring av verk-
samheterna både nu och framåt. Detta har lett till att en 
översyn av områdesindelning inom främst hemtjänst 
och individ- och familjeomsorg skett med syfte att 
skapa bättre arbetsvillkor och förutsättningar att klara 
uppdraget med mer komplex problematik och ökande 
volymer. Utbildningar fortsätter, anhörigstödet kommer 
ses över, familjecentral och ungdomsmottagning ska 
utvecklas, teamarbete mellan yrkesprofessioner, om-
ställning av verksamhet på grund av färre flyktingar och 
ensamkommande barn samt förändringar i omvärlden.  
 
Digitalisering är också det ett stort utvecklingsområde 
som är nödvändigt för att möta de ökande behoven 
med andra nya arbetssätt. Det kommer innebära kost-
nader men ska på sikt ge effektivare arbetssätt. Verk-
samhetssystemet kommer att bytas under 2020 och 
2021 och därefter är det bättre förutsättningar att införa 
olika digitala välfärdstjänster. 
 
 
Målen 2019 
 
Intäkter från Migrationsverket påverkar fortfarande bok-
slutet. Individ- och familjeomsorgen uppvisar ett över-
skott trots att det finns stora underskott för placeringar 
av barn och missbrukare. Övriga verksamhetsområden 
uppvisar underskott och största orsakerna är extern-
placering LSS, personlig assistans LSS, nattbemanning 
LSS, komplexa ärenden inom äldreomsorg, personal-
kostnader för hälso- och sjukvård, tekniska hjälpmedel 
samt sjukvårdsmaterial.  
 
Andelen aktuella genomförandeplaner har ökat något 
sedan bokslutet 2018 men når inte riktigt fram till mål-
värdet. Det har ökat inom individ- och familjeomsorgen 
till 89 % medan vård och omsorg i hemmet har minskat 
till 88 %, övriga områden ligger högt med 97 respektive 
98%. Det finns genomförandeplaner för nästan alla 
brukare men de är inte alltid uppdaterade senaste året 
och räknas då inte med. 
 
Målet när det gäller kompetensnivån är uppnått vilket är 
viktigt i en speciallagsreglerad verksamhet. Ett obser-
vandum framöver är att andelen med utbildning inom 
äldreomsorgen är låg. De ej verkställda beslut som 
finns är fortfarande få även om vi ser en ökning från 
föregående år. Flest beslut som inte är verkställda finns 
inom stöd och omsorg LSS (11) och därefter äldre-
omsorg (8) och minst inom individ- och familjeomsorg-
en (4). 
 
Se redovisning av varje mål på sidan 55. 

Socialnämnden, fortsättning från föregående sida 



VIMMERBY KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 191231 

  26 

 

Storgatan, Vimmerby 
Foto: Carina Nielsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Viktiga händelser 2019 
 
 Det preliminära resultatet av Insikt visar att för-

valtningen troligen uppnår målet god service och 
samtliga målnivåer för nyckeltalen: information, 
tillgänglighet, bemötande, kompetens, rätts-
säkerhet och effektivitet för första gången. 

 Betydligt stabilare personalläge. Första året för 
samverkan med full styrka personalmässigt. 

 Friska medarbetare och väldigt låg sjukfrånvaro: 
1,65%. 

 Positivt utfall från medarbetarenkäten. 
 Fulltaliga i ledningsgruppen under året. 
 Målet för 2019 var att skapa stabilitet och inte 

göra några större förändringar, vilket troligen 
återspeglas i resultaten.  

 
 
Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 
 
Nettokostnaden för verksamheten i kommunerna 2019 
(inklusive nämnd): 
Vimmerby 9 104 tkr 
Hultsfred 7 659 tkr 
 
Siffrorna visar att Vimmerby har en väsentligt högre 
kostnad för verksamheten än vad Hultsfred har, ca  
1 445 tkr. Den högre kostnaden beror dels på att Vim-
merby har ca 4% större folkmängd än Hultsfred (på 8.5 
miljoner kronor motsvarar 4% 340 tkr) och dels på att 
förvaltningen utfört en stor del av plan- och mätningsar-
betet i Vimmerby och därmed förberett kommunen för 

ny bebyggelse till en merkostnad på totalt 1 181 tkr 
(539 tkr respektive 642 tkr). För Vimmerbys del innebär 
det ett resultat på -668 tkr mot budget, varav nämnden 
-22 tkr. 
 
Antal årsarbetare 2019: 33,41 jämfört med budget 33,5. 
 
 
Förväntad utveckling 
 
 Tillsyn via app kopplad till ärendehanterings-

systemet för att förenkla och effektivisera fält-
arbete. 

 Under 2020 görs en översyn av taxa enligt plan- 
och bygglagen. Avsikten är att förenkla och för-
tydliga denna. Förslag till beslut under 2021. 

 Miljöbalkstaxan ses över under 2020, införande 
av ny taxa.  

 Nytt bokningssystem via office365 för tidsbok-
ning av möte - personligt eller telefon, start på 
bygglov. 

 Byte av plattform för att utveckla befintliga  
e-tjänster och skapa nya, både för internt och 
externt bruk, samt integrera med verksamhets-
systemet.  

 Tillgång till information kopplad till kartan kom-
mer också att utvecklas och utökas samtidigt 
som valda delar görs publika. 

 
 
Målen 2019 
 
Se redovisning av varje mål på sidan 56. 

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd är en gemensam nämnd. En hållbar utveckling för 
30 000 invånare i två kommuner. 

Planområde Nybble 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn, lov och kontroll enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och  
livsmedelslagen. Ansvarsområdet omfattar även kommunens fysiska planering, kart- och mättekniska verksam- 
het samt service i fastighetsbildningsärenden. Den gemensamma nämnden har även uppdraget att samordna  
kommunernas hållbarhetsarbete. 
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Viktiga händelser 2019 

Den årliga inspektionen från Länsstyrelsen genomför-
des i september och inga allvarliga anmärkningar gjor-
des. 
 
Liksom tidigare år är det mycket svårt att rekrytera nya 
ställföreträdare. Verksamheten har under året använt 
som ett test rekryteringsverktyget ReachMee. Annons 
har lagts upp i rekryteringsverktyget och publicerats på 
kommunernas hemsidor under rubriken Lediga jobb 
och på Arbetsförmedlingens sida Platsbanken. Genom-
slagskraften har inte varit stor, men beslut har tagits att 
fortsätta använda ReachMee som ett komplement till 
andra rekryteringsmetoder. 
 
Under året har en handläggare avslutat sin anställning 
och rekrytering kommer att ske under första kvartalet 
2020. Verksamheten förstärktes under hösten med en 
visstidsanställd administrativ resurs.  
 
Nya besöksrutiner har utarbetats som ett led i arbets-
miljöarbetet. Besökare tas emot i mötesrum utanför 
skalskydd och utifrån riskbedömning deltar två medar-
betare från verksamheten vid möten. Besök som inte är 
bokade tas emot via receptionsluckan i Stadshuset i 
Vimmerby. Liknande arrangemang finns i Kinda, Ydre 
och Åtvidaberg.   
 
 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 
 
Utfallet visar ett överskott mot budget på 424 tkr. Över-
skottet beror på vakant tjänst samt förseningar i infö-
rande av e-tjänster och byte av verksamhetssystem. 
 
 
Förväntad utveckling 
 
Läget är mycket bekymmersamt när det gäller rekry-
tering . Trots att verksamheten försöker hitta nya meto-
der för att rekrytera är det svårt att få tag på personer 
som vill ta sig an uppdragen som ofta är komplexa. 
Under första kvartalet 2020 är förhoppningen att rekry-
tering av ny handläggare är klar och att en ny med-
arbetare kan vara på plats början av sommaren. 
 
 
Målen 2019 
 
På grund av vakant tjänst under året har införande av 
nytt verksamhetssystem och e-tjänst fått bortprioriteras. 
Trots svårigheter att hitta nya ställföreträdare lyckas 
verksamheten tillgodose behovet vid nyinkomna ären-
den. I enkätundersökningen riktad till ställföreträdare får 
verksamheten 4,68 av 5,0 i betyg avseende bemöt-
ande. 
 
Se redovisning av varje mål på sidan 54. 

Överförmyndare i samverkan 
Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.  

Denna tillsyn skyddar personer som inte kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den  
anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för sig. Överförmyndaren utser och förordnar själv god man  
för ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten är en lagreglerad myndighetsutövning. Vimmerby, Kinda,  
Åtvidaberg och Ydre samverkar via en gemensam tjänstemannaorganisation med säte i Vimmerby. 
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Vimmerby kommun Förvaltnings AB - koncernen 

Dotterbolag ingående i koncernen: 

 Vimmerby Energi & Miljö AB, 556189-4352 
med dotterbolagen: 
 Vimmerby  Energiförsäljning AB,  

556527-8404 
 Vimmerby Energi Nät AB, 559011-4988 

 Vimarhem AB, 556478-5987 
 Vimmerby Fibernät AB, 556203-5088 
 

Samtliga belopp i tkr om inget annat anges 
 
Moderbolaget 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) 
 
VkF svarar för koncernens övergripande utveckling och 
strategiska planering samt styrning av de ekonomiska 
och finansiella resurserna på ett för koncernen optimalt 
sätt. 
 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolaget 
 
I bolagsordning och särskilt ägardirektiv finns beskrivet 
vilket uppdrag som Vimmerby kommun tilldelat VkF. Av 
bolagsordningen framgår att ”Syftet med bolagets verk-
samhet är att inom ramen för av kommunen givna di-
rektiv tillhandahålla mark och lokaler för näringslivet 
samt samordna de kommunala bolagens verksamhet i 
syfte att främja utvecklingen av den kommunala verk-
samheten i Vimmerby.” 
 
VkF ska utifrån det särskilda ägardirektivet: 
 svara för rapportering för koncernen 
 följa upp och kontrollera koncernens finansie-

rings- likviditets- och ekonomiska förhållanden 
 genomföra skattemässiga dispositioner mellan 

koncernens bolag för att möjliggöra resultatut-
jämning 

 säkerställa att bolagen verkar för koncernnytta 
och helhetssyn 

 utöva ägarstyrning av bolagen. 
 
Sammantaget görs bedömningen att VKFs verksamhet 
är förenlig med ovan fastställda ändamål och direktiv. 
 
VkF har 2019 erhållit/lämnat koncernbidrag/
aktieägartillskott enligt följande: 
 
Koncernbidrag till moderbolaget 

 
 
 
 

Koncernbidrag från moderbolaget 
 
 

 
Aktieägartillskott från moderbolaget 

 
 

 
Koncernbidrag från Vimarhem följer reglerna för utdel-
ning ur allmännyttiga bostadsföretag. 
 
 
Bolagets fastigheter 
 
I bolaget finns en obebyggd tomt. 
 
 
Viktiga händelser 
 
Under sommaren 2018 genomfördes en utredning kring 
bostadsbolagets styrning och ledning. Utredningen re-
sulterade i att såväl VkF och samtliga dotterbolag behö-
ver göra en åtgärdsplan utifrån de synpunkter som 
framkom. Dialogen och utvecklingsarbetet kring styr-
ning och ledning av och inom Vimmerby kommuns bo-
lagskoncern har fortsatt under året. 
 
Under 2019 rekryterades en ny VD till Vimarhem AB. 
 
 
Risker 
 
Koncernens risker är främst räntenivån på upptagna 
lån. För Vimmerby Energi & Miljö AB är dessutom pris-
nivå för inköp av el samt pris och tillgång på bränsle till 
värmeverksamheten riskfaktorer. För Vimarhem AB är 
riskerna främst hyresnivån, uthyrningsgraden, finansi-
ella kostnader och förvaltningskostnader. 
 
 
Dotterbolagen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
 
Vimmerby Energi & Miljö AB levererar förnybar el- och 
värmeenergi till lokala kunder. Bolaget tar hand om 
avlopp och avfall och levererar vårt viktigaste livsmedel 
– rent vatten. 
 
Dotterbolaget Vimmerby Energiförsäljning AB har sin 
verksamhet i framförallt Vimmerby kommun och bedri-
ver handel med förnybar energi. Dotterbolaget Vim-
merby Energi Nät AB äger sedan 1 januari 2016 elnätet 
och bedriver elnätsverksamheten som tidigare låg i 
moderbolaget. 
 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) är moderbolaget i en koncern som består av tre dotter-
bolag och två dotterdotterbolag. VkF ägs till 100 % av Vimmerby kommun.  

Vimarhem AB 27 
Vimmerby Energi & Miljö AB 3 900 

Vimmerby Fibernät AB 3 200 

Vimmerby Fibernät AB 16 974 
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Viktiga händelser 
 
Under året har bolaget haft en tillgänglighet på totalt 
99,8% på Kraftvärmeverket Tallholmen. Produktionen 
har sjunkit väsentligt på grund av det låga behov av 
värme som varit under året. De elcertifikat och ut-
släppsrätter som erhålls vid kraftproduktionen har sålts 
enligt plan under året men priset på elcertifikat har kraf-
tigt sjunkit till en väldigt låg nivå. 
 
Sophämtningsentreprenaden har väsentligt förbättrats 
och fungerade under året bra. Förpacknings och tid-
ningsinsamlingen FTI har fått ökat ansvar och har un-
der året hållit samråd med alla kommuner för att kunna 
ansöka om ett bostadsnära Tillståndspliktigt Insamlings 
System, TIS. Därför har vi avvaktat med att bygga ut 
vårt system med fastighetsnära insamling till verksam-
heter och fastighetsägare. 
 
Bevattningsförbud infördes återigen under sommaren 
med ett gott resultat. Tack vare informationsinsatser 
och kundernas hushållning kan man konstatera att bo-
laget under sommaren sparade in ca 20% av vattnet 
jämfört mot tidigare år.  
 
Samverkansprojektet BRIS (Bästa Reningsverket i Sve-
rige) tillsammans med Arla och Åbro för att hantera 
ombyggnaden av förbehandlingsanläggningen vid re-
ningsverket i Vimmerby har fortsatt under året. 
 
Årets upplaga av Nils Holgerssonundersökningen visar 
att bolaget bibehåller sin plats som näst bästa alternati-
vet i länet vid jämförelse av taxor och avgifter. 
 
Under sommaren genomfördes en medarbetareunder-
sökning där bolaget erhöll ”Väl godkänd medarbetar-
nöjdhet”. 
 
 
Framtiden 
 
Bolaget kommer att jobba vidare med sin optimering av 
driften på kraftvärmeverket Tallholmen för att nå bästa 
effektivitet och tillgänglighet. Prismodellen för fjärr-
värme kommer att ses över. 
 
Bolaget jobbar aktivt vidare med att långsiktigt stärka 
dricksvattentillgången. 
 
Ökad påverkan från klimatförändringar blir en allt vikti-
gare del i bolagets långsiktiga planering. 
 
Avser koncernen Vimmerby Energi & Miljö AB: 

Ägarkrav 
 
Kommunfullmäktige har i särskilda ägardirektiv fastställt 
ekonomiska mål:  
 soliditet skall överstiga 20 procent  
 avkastning 2 procent  
 utdelning/koncernbidrag skall göras genom av-

stämning i samband med bokslut  
 
Bolaget har klarat avkastningsmålet (2%), men inte 
målet för soliditet (17%).  
 
 
Vimarhem AB 
 
Bostadsbolaget Vimarhem AB förvaltade vid årets slut 
1 329 bostadslägenheter, 85 lokaler, 445 garage och 
carports samt 149 avgiftsbelagda bilplatser. Bostäder-
nas genomsnittshyra var 956,46 kr/kvm per 2019-12-
31.Sammanlagda ytan, förutom garage, var vid samma 
tillfälle 95 171 kvm. Verkligt värde på bolagets fastig-
heter uppgår till 780 450 tkr. Värdet har fastställts med 
en kombinerad tillämpning av ortsprismetod och av-
kastningsmetod. 
 
Vimarhem utför även drift- och fastighetsskötsel åt Vim-
merby kommun, med en yta om ca 115 000 kvm.  
 
  
Investeringar 
 
Under året har följande större investeringar utförts inom 
fastighetsbeståndet: 
 Norrgården, fönster/plåtinklädnad  
 Norra Storgatan 2, Södra Vi, ombyggnad till  

LSS-verksamhet 
 Ringvägen i Gullringen, stambyte  
 Storebro, Södra Vi, Rumskulla, fiber 
 Sörgården, fönsterbyte  
 Centrumgatan Storebro, fönsterbyte  
 Torgrundan, Storebro takbyte/fönsterbyte  
 Storebro, Vimmerby, sopsorteringssystem  

Moloker 
 Norrgårdsgatan, Vimmerby, fönsterbyte/utbyte 

panel  
 Pistolsmeden, Vimmerby, projektering nybygg-

nation 
 
 
Framtiden 
 
Under 2020 kommer sannolikt antalet outhyrda lägen-
heter att öka, främst i ytterområdena. Migrationsverket 
hyr fortfarande 22 lägenheter i Storebro och har inte 
aviserat om någon uppsägning av kontrakten. 
 
Vimarhem kommer att under 2020 arbeta med priorite-
rade handlingsplaner och åtgärder för att uppnå mål-

Nyckeltal 2019 2018 
Nettoomsättning 246 312 240 403 
Resultat efter finansiella poster 9 140 12 611 
Balansomslutning 895 604 863 974 
Soliditet % 17 18 
Antal årsanställda 50 49 
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sättningar i verksamhetens styrdokument. Digital ut-
veckling är ett av områdena. 
 
Byggnationen av Pistolsmeden 2 avbröts hösten 2019 
p g a ekonomiska förutsättningar. Under 2020 kommer 
Vimarhem AB att ta fram en fastighetsutvecklingsplan 
för framtida nyproduktioner.   
 
Under 2020 kommer arbetet med att underhålla och 
standardförbättra de äldre fastigheterna att fortsätta. De 
flesta av åtgärderna har en energibesparande påver-
kan. Majoriteten av de äldre fastigheterna har en bra 
direktavkastning och attraktiva lägen, dessa fastigheter 
är viktiga för Vimarhems framtida ekonomi. 
 
Under 2020 beräknar Vimarhem att investera ca 40 
miljoner i nyproduktion, standardförbättringar samt öv-
riga aktiverbara kostnader.  
 
Vimarhem har tecknat avtal med Vimmerby Fiber angå-
ende fibrering av ytterområdena. Förhoppningsvis kom-
mer detta bli klart under 2020. 
 
En ny avfallshantering trädde i kraft under 2018, vilket 
medför att Vimarhem kommer att bygga om och bygga 
till nya soprum under 2020. 
 
En mindre multiarena kommer att upprättas på Vimar-
hems fastighet i Storebro centrum. Detta är ett utemil-
jöprojekt som kan skapa en bra integrationsfrämjande 
faktor för de många nyanlända som bor i närområdet. 
Boverket har beviljat bidrag med 50% av totala kostna-
den. 
 
Inom ramen för boinflytandeverksamheten arbetar  
Vimarhem AB tillsammans med Hyresgästföreningen 
för att utveckla hyresgästernas inflytande över sitt bo-
ende. Delårsrapporterna redovisas kontinuerligt liksom 
väsentliga händelser som påverkar de boendes och 
bolagets ekonomi.  
 
Systematiskt hyressättningsarbete är något som Vimar-
hem AB kommer att börja arbeta med under 2020, i 
samarbete med Hyresgästföreningen. Detta innebär att 
lägenhetens hyra bestäms av faktorer som exempelvis 
läge, standard och tillgänglighet. 
 

Ägarkrav 

Kommunfullmäktige har i särskilda ägardirektiv fastställt 
ekonomiska mål:  
 soliditet skall förbättras  
 avkastning 3 procent  

 utdelning/koncernbidrag skall göras genom av-
stämning i samband med bokslut  
 

Bolaget har klarat avkastningsmålet (3%).  
 

Vimmerby Fibernät AB 
 
Tre byalag inom kommunen har anlagt fiberkanalisation 
enligt Vimmerby kommuns byalagskoncept och mar-
kanvisningar. Från och med 2014-09-01 har byalagen 
överlåtit ägandet till Vimmerby Fibernät AB. Sedan 
2015 handhas byalagens drift och förvaltning av Vim-
merby Fibernät AB. 2019 överlät kommunen fibernätet 
till Vimmerby Fibernät AB. 
 
Bolaget bedriver uthyrning av s k ”svartfiber” till framför-
allt kommunens IT-närverk samt levererar bredbands-
anslutningar till privathushåll. 
 
Under året nåddes en förlikning i den process som följ-
de tidigare upphandling och tilldelning av tjänstekon-
cession. 
 
Bolaget har gått med i samverkansarbeten med Små-
lands Bredband samt SydOstNet vilka båda är sam-
manslutningar av stadsnätsägare på Smålands högland 
samt inom Kalmar län med syfte att stärka affärsmöjlig-
heterna regionalt. 
 
En uppdaterad värdering har gjorts av bolagets investe-
ringar i fibernät som har lett till en nedskrivning under 
året.  
 
 
Framtiden 
 
Fortsatt fokus på förvaltning av nätet samt förtätning 
och nyanslutning. Bevakning av teknikutveckling inom 
området ska ske. Långsiktig handlingsplan är framta-
gen och presenterad för ägaren. 
 

Ägarkrav 
 
Kommunfullmäktige har i särskilda ägardirektiv fastställt 
ekonomiska mål:  
 soliditet skall överstiga 10 procent  
 avkastning 2 procent   
 utdelning/koncernbidrag skall göras genom av-

stämning i samband med bokslut  
 
Bolaget har en negativ avkastning, och har inte klarat 
målet för soliditet.  

Nyckeltal 2019 2018 
Nettoomsättning 104 886 103 958 
Resultat efter finansiella poster 6 896 6 085 
Balansomslutning 359 950 348 932 
Soliditet % 10 10 
Antal årsanställda 42 39 

Nyckeltal 2019 2018 
Nettoomsättning 2 943 2 056 
Resultat efter finansiella poster -22 105 -1 738 
Balansomslutning 51 277 52 621 
Soliditet % 2 6 
Antal årsanställda 1 0 



VIMMERBY KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 191231 

  32 

Resultatet för koncernen visar plus 15,9 mnkr, föregå-
ende år plus 43,7 mnkr.  
 
Vimmerby kommun gör ett plusresultat med 22,3 mnkr, 
jämfört med föregående år är det 5,2 mnkr sämre.  
 
Koncernen Vimmerby Energi & Miljö AB redovisar ett 
överskott på 9,1 mnkr, en försämring med 3,5 mnkr mot 
föregående år.  
 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s resultat är minus 
17,4 mnkr. I resultatet ingår aktieägartillskott till Vim-
merby Fiber AB med 17,0 mnkr. 
 
Vimarhem AB redovisar ett resultat på plus 6,9 mnkr, 
en förbättring med 0,8 mnkr mot föregående år. 
 
Vimmerby Fibernät AB resultat är minus 22,1 mnkr, en 
försämring med 20,3 mnkr mot föregående år.   
Nedskrivning har gjorts av fibernätet med 19,0 mnkr. 
 
Respektive enhets resultat redovisas före bokslutsdis-
positioner, skatt och koncernelimineringar. Resultat-
utvecklingen framgår av bild på nästa sida. 
 
Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 163,9 mnkr 
(se bild nästa sida). För att se kommunens och respek-
tive bolags investeringar, se not 21, sid 52. 

Samordning av likviditet sker inom koncernen. I slutet 
av 2019 tog Vimarhem upp ett lån på 50 mnkr. 
 
Koncernens egna kapital minskade med 15,7 mnkr till 
774,5 mnkr (se bild nästa sida).  
 
Tillgångarna ökade med 103,1 mnkr, skuldsättningen 
ökade med 106,8 mnkr och avsättningar minskade med 
19,4 mnkr.  
 
Soliditeten speglar Vimmerby kommunkoncerns lång-
siktiga handlingsutrymme och är 30,0 procent exklusive 
kommunens ansvarsförbindelse för pensionsåtagan-
den. Inkluderat åtagande för pensioner (326,8 mnkr) är 
soliditeten 17,3 procent. Jämfört med föregående år har 
soliditeten minskat vid beräkning exklusive ansvarsför-
bindelsen för pensionsåtaganden och ökat när beräk-
ningen görs inkl pensionsåtagandet. (se bild nästa 
sida). 
 
Kommunkoncernens långfristiga skulder ökade med  
89,1 mnkr till 1.413,0 mnkr (se bild nästa sida).  
 
Vimmerby Energi & Miljö AB har ett lån hos kommunen 
på 7,4 mnkr i samband med byggnationen av exploate-
ringsområdena CEOS och Krönsmon. I övrigt så place-
rar de enskilda bolagen sina lån externt med kommun-
en som borgenär. 

Koncernredovisning allmänt 

 Försäljning  Koncernbidrag  Lån  Aktieägartillskott  
Koncernmellanhavanden, mnkr Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare Givare Mottagare 

Vimmerby kommun 41,9 8,9     7,4  

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 0,4 - 3,2 3,9 17,0    

Vimmerby Energi & Miljö AB 5,3 46,2 3,9     7,4 

Vimmerby Energi Nät AB 0,5 -       

Vimarhem AB 19,8 14,3       

Vimmerby Fibernät AB 5,1 3,6  3,2  17,0   

Summa 73,0 73,0 7,1 7,1 17,0 17,0 7,4 7,4 

Soluppgång vid Krön 
Foto: Jessica Silverplatz 
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Nyckeltal kommunkoncern 

Net t oinvest er ingar , mnkr  Result at ut vecklin g, mnkr  

Sj äl vfi nansier ingsgr ad,  
Invest er ingar  % 

Eget  kapit al,  mnkr  

Soli dit et  % Långfr ist iga skuld er , mnkr  
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Finansiell analys 
Ekonomi 
 
År 2019 stagnerade konjunkturen och därmed upp-
hörde ökningen av arbetade timmar, vilket hade en 
återhållande effekt på skatteunderlaget. Det motverka-
des dock till betydande del av att timlönerna 
(Nationalräkenskapernas definition) steg i den snabb-
aste takt vi sett efter finanskrisen. Lönesummans ök-
ning bidrog därmed starkt till att den underliggande 
skatteunderlagstillväxten blev hyfsad.  
 
Prognosen för 2020 visar fortsatt inbromsning i både 
den faktiska och underliggande ökningstakten. Orsa-
ken är framförallt att lönesumman utvecklas svagt till 
följd av att timlönehöjningarna väntas bli lägre än före-
gående år och antalet arbetade timmar minskar.  
 
Kalkylen för år 2021–2023 bygger på att en konjunktu-
rell återhämtning sker 2021 och att svensk ekonomi 
från och med 2022 utvecklas i konjunkturell balans. 
Det betyder att antalet arbetade timmar åter stiger och 
att löneökningstakten tilltar något. I hög grad har de 
senaste årens sysselsättningsuppgång gynnats av en 
växande befolkning. 
 
Den 20 januari 2020 presenterade regeringen ett för-
slag som innebär att 5 miljarder kronor ska tillskjutas 
sektorn redan under år 2020; 3,5 miljarder av dessa 
avser kommuner, vilket motsvarar 339 kronor per invå-
nare. Tillskottet ska vara nivåhöjande från och med 
2020. Förslaget förväntas ingå i regeringens våränd-
ringsbudget som presenteras den 15 april. Därefter har 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet 
nått en överenskommelse, som även Sverigedemokra-
terna ställer sig bakom, om att kräva mer pengar till 
välfärden genom en extra ändringsbudget på 2,5 mil-
jarder till välfärden. Om även det tillskottet fördelas 
med 70 procent till kommunerna innebär det 169 kro-
nor per invånare. Texten ovan är från SKRs senaste 
skatteunderlagsprognos från februari 2020. 
 
Skattesatsen för Vimmerby kommun höjdes år 2016 till 
22,36 procentenheter, vilket innebär att Vimmerby kom-
mun har den högsta skattesatsen i Kalmar län. 
(Skattesatsen i region Kalmar uppgick år 2019 till 11,37 
procentenheter. Höjning med 0,49 % från och med år 
2020). 
 
Även om räntan har rört sig något uppåt under året så 
har den legat kvar på en mycket låg nivå, vilket har bi-
dragit till fortsatt låga räntekostnader. I sin senaste pen-
ningpolitiska rapport från februari skriver riksbanken att 
den starka konjunkturen i Sverige har mattats av och 
blivit mer balanserad. Såväl den globala som den 
svenska ekonomin har utvecklats i linje med prognosen 
från december och utsikterna för inflationen och kon-
junkturen är i stort sett oförändrade. Även om fallande 
energipriser väntas dämpa inflationen i år bedömer 
Riksbanken att den därefter kommer att vara nära mål- 

 
 
et på 2 procent. Direktionen har därför beslutat att 
lämna reporäntan oförändrad på noll procent. Progno-
sen för räntan är densamma som i december. Reporän-
tan väntas vara kvar på noll procent under nästan hela 
prognosperioden, vilket bidrar till en god ekonomisk 
utveckling och en inflation nära målet. 
 
Några av Vimmerby kommuns stora utmaningar framö-
ver är att minska verksamheternas nettokostnader med 
ökad, eller bibehållen, kvalitet, prioritera investeringsob-
jekt, rekrytera duktiga medarbetare och ställa om till 
den digitala eran. 
 
 
Befolkning  
 
Den 31 december 2019 var folkmängden i Vimmerby 
kommun 15 647 invånare. Det är en minskning med 
117 invånare, eller 0,7 procent, jämfört med föregående 
år. Under 2019 ökade befolkningen i Sverige med 97 
404 personer, 44 028 kvinnor och 53 376 män. Det var 
den lägsta folkökningen sedan 2013, och lägre än den 
genomsnittliga ökningen under årtiondet på 98 691 
personer. 
 
Befolkningen i Sverige ökar för tillfället av att det dels 
föds fler än det dör, men framförallt är invandringen 
större än utvandringen. Cirka 73 procent av folkökning-
en förklaras av migrationen. 
 
Förra årets ökning på 97 404 personer var lägre än de 
senaste årens historiskt stora folkökning, 11 procent 
lägre än 2018 och 32 procent lägre än toppnoteringen 
2016, då folkmängden ökade med 144 136 personer. 
Under hela decenniet ökade folkmängden med nästan 
1 miljon personer. 
 
Att folkökningen förra året var lägre än de föregående 
åren förklaras till stor del av det minskade antalet in-
vandrare. Under 2019 invandrade 115 805 personer, 
en minskning med 16 797 personer (13 procent) jäm-
fört med 2018. Texten ovan är hämtad från SCB. 
 

< 

Invånara nt al Vi mmerb y kommun 

https://www.scb.se/Ordlista/GetTermsJson/?ord=folk%c3%b6kningen
https://www.scb.se/Ordlista/GetTermsJson/?ord=utvandringen
https://www.scb.se/Ordlista/GetTermsJson/?ord=folkm%c3%a4ngden
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Årets resultat 
 
Vimmerby kommun redovisar för 2019 ett positivt resul-
tat på 22,3 mnkr, vilket är 5,2 mnkr lägre än 2018 års 
resultat. Årets resultat är 3,1 mnkr högre än budgeterat.  
De två stora nämnderna, Socialnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden står för cirka 75 procent av Vim-
merby kommuns budget eller omsättning. Socialnämn-
den redovisar ett underskott mot budget med 22,8 mnkr 
och Barn- och utbildningsnämnden ett underskott med 
10,9 mnkr. Finansförvaltningen redovisar ett överskott 
mot budget med totalt 28,4 mnkr. Summa skatter och 
statsbidrag gjorde en positiv avvikelse med 5,9 mnkr 
från den totala budgeten på 959,9 mnkr. Fortsatt god 
avkastning på placerade medel, inklusive effekt i och 
med nya redovisningsregler samt fortsatt låga räntor 
bidrog till det totala överskottet på finansförvaltningen.  

Balanskravet 
 
Enligt kommunallagen ska kommunens ekonomi plane-
ras och styras mot ett resultat i balans, vilket innebär att 
intäkterna minst ska överstiga kostnaderna såväl i bud-
get som i bokslutet. Eventuella underskott i bokslutet 
ska inarbetas inom tre år enligt en åtgärdsplan som 
kommunfullmäktige beslutar om. Detta innebär att det 
egna kapitalet säkras över tiden genom planering och 
styrning för att nå balans. 
 
Vid avstämning mot lagens krav är huvudprincipen att 
realisationsvinster samt orealiserade vinster/förluster 
inte ska inräknas i intäkterna. Årets resultat 2019 efter 
hänsyn tagen till realisationsvinster uppgår till minus 
3,1 mnkr. Användning av tidigare års avsatta medel till 
resultatutjämningsreserver (RUR) uppgår till 3,2 mnkr. 

Nettokostnader och balansen med skatteintäkter 
och generella bidrag 
 
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hus-
hållning är att det finns balans mellan löpande kostna-
der och intäkter. Nettokostnadens andel av skatteintäk-
ter, inklusive generella stats- och utjämningsbidrag, är 
en viktig indikator på balansen mellan löpande driftkost-
nader och den huvudsakliga finansieringen. Verksam-
hetens nettokostnader bör inte öka mer än skatteintäk-
ter och generella stats- och utjämningsbidrag för att 
bibehålla en ekonomisk stabilitet. En långsiktig hållbar 
och eftersträvansvärd nivå för nettokostnadens andel 
av skatteintäkter och statsbidrag bör vara högst 98 pro-
cent beroende på finansiell situation och vilket konsoli-
deringsbehov som finns i den långsiktiga planeringen. 
Skatteintäkter och statsbidrag ökade med totalt 31,9 
mnkr, eller 3,4 procent jämfört med 2018 samtidigt som 
verksamheternas nettokostnader ökade med 60,6 
mnkr, eller 6,6 procent. 
 
Nettokostnadernas andel, exklusive finansiella intäkter 
och kostnader, av skatteintäkter och generella statsbi-
drag uppgick till 98,5 procent under 2018 och för 2019 
är andelen 101,5 procent. 
 

 

Mnkr 2019 2018 2017 
Årets resultat 22,3 27,5 8,0 

Realisationsvinster -4,5 -3,0 -1,5 

Realisationsförluster - - 0,1 

Orealiserade vinster/
förluster i värdepapper -20,9 - - 

Resultat efter balans-
kravsjusteringar -3,1 24,5 6,6 

Förändring RUR 3,2 -15,1 - 

Balansresultat 0,1 9,4 6,6 

Skat t eint äkt er oc h st at sbidra g samt  
verksa mhet ens net t oko st nad, mnkr  

Net t okost naderna s andel a v skat t eint äkt er 
och st at sbidra g, % 

Åre t s re sul t at , mnkr  
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Känslighetsanalys 
 
Vimmerby kommuns ekonomi påverkas av ett flertal 
omvärldsfaktorer som kommunen måste ha reserver 
och marginaler att hantera såväl externa oförutsedda 
händelser och förändringar inom kommunen. En käns-
lighetsanalys visar hur olika händelser påverkar kom-
munens ekonomi. Nedan visas den känslighet i mnkr 
som finns vid förändringar i några av dessa faktorer. 
 

 
 
Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad 
 
Investeringsutgifterna uppgick 2019 till 76,4 mnkr. Vim-
merby kommuns största investering under 2019 var 
renovering och ombyggnation av ishallen som uppgick 
till 13,6 mnkr. Investeringsbudgeten 2019 uppgick till 
80,0 mnkr, vilket innebär en differens på 3,6 mnkr.  
 
Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar beräk-
nad som årets resultat och årets avskrivningar samt 
förändring av avsättningar i relation till nettoinvestering-
ar uppfylls ej. (55,6 procent). 
 

 
 
Lån 
 
Kommunens totala låneskuld utgör 458,7 mnkr vid års-
bokslutet. Kommunens låneskuld har varit oförändrad 
under året och uppgår till samma belopp som vid års-
bokslutet per 2018-12-31. Värt att notera är att av Vim-

merby kommuns totala låneskuld på 458,7 mnkr avser 
189 mnkr lån för den leasinglösning som Vimmerby 
Energi och Miljö valt att teckna med SEB. 
 
Den genomsnittliga upplåningsräntesatsen uppgick vid 
årsskiftet till 0,51 procent (2018-12-31, 0,57 %). Den 
genomsnittliga återstående kapitalbindningen på lånes-
kulden uppgick till 3,2 år. Vimmerby kommuns finans-
policy, som är beslutad av kommunfullmäktige, faststäl-
ler ramar och riktlinjer för kommunens finansiella verk-
samhet. De risker som regleras är bland annat refinan-
sieringsrisk och ränterisk. Enligt policyn ska maximalt 
halva lånestocken förfalla inom de närmaste 12 måna-
derna, övriga kapitalförfall ska spridas jämt över tid. 
Skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid ska 
vara ca 2 år.  
 
 
Soliditet 
 
Soliditeten visar kommunens långsiktiga finansiella 
styrka och anges här som eget kapital i relation till to-
tala tillgångar. Balansräkningens omslutning har under 
året ökat med 36,3 mnkr eller 25% till 1 515,6 mnkr. 
 
År 2013 uppgick Vimmerby kommuns balansomslutning 
till 1 220 mnkr. Det vill säga under de senaste sex åren 
har balansräkningen vuxit med 296 mnkr eller 24 pro-
cent. Den relativt stora ökningen förklaras till största del 
av det stora investeringsprogram som kommunen har 
genomfört. Både tillgångssidan och skuldsidan ökar 
under denna period då kommunen har investerat med 
hjälp av lånade medel.  
 
Då Vimmerby kommun redovisar 22,3 mnkr som årets 
resultat ökar det egna kapitalet med samma belopp. På 
motsvarande sätt minskade det egna kapitalet år 2014 
med 22,8 mnkr då Vimmerby kommun redovisade ett 
negativt resultat på 22,8 mnkr. Pensionsförpliktelser 
som enligt lag redovisas som ansvarsförbindelse inklu-
sive löneskatt uppgick till 326,8 mnkr. Med hänsyn ta-
gen till ansvarsförbindelsens pensionsförpliktelse inklu-
sive löneskatt uppgår soliditeten till 28,3 procent och är 
en ökning med 1,4 procentenheter i jämförelse med 
föregående år.  

 Mnkr 
Ränteförändring 1 % 3,2 

Förändring skattesats 10 öre 3,2 

Prisökning på varor och tjänster 1 % 3,0 

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

Förändrat invånarantal med 100 st 5,7 

Löneförändring 1 % 7,8 

Net t oinvest erin gar, mnkr  

Sol idit et  % 
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Pensioner 
 
Vimmerby kommun har ett pensionsåtagande där den 
största delen utgörs av en ansvarsförbindelse för pens-
ioner intjänade före 1998-01-01 och som ej är likvid-
mässigt tryggad.  
 
Årets pensionskostnad redovisas som årlig utbetalning 
av pensioner ur ansvarsförbindelsen och avsättningen 
enligt KAP-KL, en finansiell kostnad, samt årets avgifts-
bestämda pension och löneskatt på dessa delar. Årets 
intjänade pensioner avseende den avgiftsbestämda 
pensionen, 4,5 procent av lönen betalas i sin helhet för 
individuell placering.  
 
Åtaganden för pensioner redovisas i balansräkningen 
dels som avsättning, dels som kortfristig skuld och dels 
som ansvarsförbindelse. För att utjämna kostnaderna 
för de ökande pensionsutbetalningarna ur ansvarsför-
bindelsen bildade Vimmerby kommun tillsammans med 
de flesta av länets kommuner 1996 ett aktiebolag, Kal-
mar läns Pensionskapitalförvaltning AB, KLP. Vim-
merby kommun har under åren 1996 - 2000 avsatt 51 
mnkr som förvaltas av bolaget. Det marknadsmässiga 
värdet på kommunens insatta medel var vid årets ut-
gång 244,0 mnkr. Värdeökning under perioden är 36,2 
mnkr Ansvarsförbindelse inklusive löneskatt som ligger 
utanför balansräkningen uppgår till 326,8 mnkr. Där-
med täcker Vimmerby kommun via insatt kapital i KLP 
75% av sin ansvarsförbindelse. 
 
KLP gör placeringar i aktier, fonder och obligationer. 
Placeringspolicyn anger att andelen aktier ska vara 
mellan 25% och 60%. På balansdagen uppgick ande-
len aktier till 57,9%. Det totala värdet på KLPs portfölj 
uppgick till 4 347 mnkr. Vimmerbys ägarandel av KLP 
uppgick till 5,61%. Den största andelen med 48,73% 
har Region Kalmar Län. 
 

 
 
 

 
 
Borgensåtagande 
 
Vid årets utgång uppgår Vimmerby kommuns borgens-
åtagande till Vimmerby Energi och Miljö AB med 310,8 
mnkr. Den andra stora posten avser åtaganden till Vi-
marhem AB med 299 mnkr. Till Vimmerby Fibernät AB 
uppgår åtagandet till 40 mnkr.  
 
Utöver dessa borgensåtaganden har Vimmerby kom-
mun borgensåtagande till ITSAM med 6,0 mnkr. Utöver 
de kommunala bolagen finns även borgen till förening-
ar. Risken för att behöva infria ett borgensåtagande 
bedöms som låg. 
 
 
Avstämning finansiellt mål 
 
Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att 
skatteintäkter och bidrag överstiger verksamhetens 
kostnader, vilket för budget 2019 gjordes med ett bud-
geterat resultat på 19,2 mnkr.  
 
För år 2019 har Vimmerby kommun haft tre finansiella 
mål: 

Finansiella mål Måluppfyllelse  
Resultatet ska uppgå 
till minst 2% av skatter 
och generella statsbi-
drag. 

Resultatet för 2019 upp-
går till 22,3 mnkr. (2% av 
skatter och generella 
statsbidrag motsvarar 
19,3 mnkr). 

 

Låneskulden ska årlig-
en minskas via amor-
teringar motsvarande 
skattehöjningen 2016. 

För att uppfylla målet 
behövdes ca 16 mnkr 
amorteras. Under året 
har ingen amortering 
skett. 

 

Investeringarna ska 
finansieras till 100%  
av skattemedel. 

Självfinansieringsgraden 
av investeringar uppgick 
till 56%. 

 

Pensionsförpliktelser, mnkr 2019 2018 2017 

Avsättning i balansräkningen 59,6 65,3 57,5 

Löneskatt på avsättning  14,4 15,8 13,9 

Ansvarsförbindelse 263,0 269,2 272,1 

Löneskatt på ansvarsförbindelse 63,8 65,3 66,0 

Totala pensionsförpliktelser 400,8 415,6 409,5 
    

Placerade pensionsmedel, mnkr 2019 2018 2017 

Placerade pensionsmedel, markn.värde 244,0 207,8 211,5 

Placerade pensionsmedel, bokf. värde 244,0 207,8 195,4 

Återlån, jämfört med marknadsvärde 156,8 207,8 198,0 

Årets pensionskostnader, mnkr 2019 2018 2017 

Avsatt till pensioner -8,2 5,8 2,3 

Löneskatt på avsättning till pensioner -1,4 1,9 0,8 

Avg.bestämd del av årets intjänade pens. 25,8 24,7 25,0 

Löneskatt på avgiftsbestämd pension 6,3 6,0 6,1 

Pensionsförsäkringspremier 15,2 - - 

Löneskatt på pensionsförsäkringspremier 3,7 - - 

Årets pensionsutbetalningar 18,3 17,1 17,4 

Löneskatt på årets pensionsutbetalningar 4,4 3,9 4,2 

Årets pensionskostnad 64,1 59,4 55,8 
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Vimmerby kommuns ekonomiska ställning 
 
Den finansiella analysen som beskrivits i tidigare stycke 
görs utan jämförelse med vår omvärld. För att kunna 
bilda sig en uppfattning om hur Vimmerby kommuns 
ekonomiska ställning står sig i förhållande till omvärlden 
behöver jämförelser göras med andra kommuner. 2018 
års statistik är den senaste publicerade, se bilderna på 
sid 39. Jämförelsen görs med Kalmar läns kommuner 
och samtliga kommuner i Sverige.  
 
 
Årets resultat, kronor per invånare 
 
Årets resultat för Vimmerby kommun har de senaste 
åren varierat kraftigt. 2012 redovisade Vimmerby kom-
mun ett positivt resultat på 41,7 mnkr. Sedan dess har 
resultaten försämrats och 2014 redovisade kommunen 
ett negativt resultat på 22,8 mnkr. Att vända denna ut-
veckling har varit en av Vimmerby kommuns största 
utmaningar. 2018 uppgick årets resultat till 27,5 mnkr 
och var högre än jämförbara grupper. 
 
 
Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, procent 
 
I jämförelse med de två andra kommungrupperna har 
Vimmerby en högre soliditet. Vimmerby kommun har de 
senaste året haft en positiv utveckling av soliditeten, 
vilket till största delen beror på positiva resultat, relativt 
låga investeringsutgifter samt minskad skuldsättning.   
 
 
 
 
 

Investeringar kommunen, kronor per invånare 
 
Tidigare år har Vimmerby kommun investerat kraftigt 
och därmed skilt sig ifrån de två andra kommungrup-
perna, se bild sid 39. 2014 investerade Vimmerby kom-
mun, i kronor per invånare räknat, tre gånger så mycket 
som övriga kommuner. (Obs, i denna graf är ej koncer-
nen och Vimmerby Energi & Miljös investering i nytt 
kraftvärmeverk medräknat). De senaste åren har nivån 
sjunkit och ligger nu istället under de andra kommun-
grupperna.  
 
  
Långfristiga skulder för kommunkoncernen, kronor 
per invånare 
 
Tidigare års låga resultat i kombination med en expan-
siv investeringsbudget har medfört att Vimmerby kom-
mun har behövt ta upp nya lån för att finansiera inve-
steringsutgifterna. I jämförelse med andra kommuner 
innebär detta att Vimmerby kommun blir mer känslig för 
framtida ränteförändringar. Trenden de senaste åren är 
dock att Vimmerby kommunkoncerns långfristiga skul-
der minskar medan övriga kommungrupper ökar sina 
långfristiga skulder.  
 
 
Skattesats kommun, procent 
 
Vimmerby kommun har en relativt hög skattesats. 2015 
var Vimmerby kommuns skattesats 21,86 %. Från och 
med år 2016 höjdes skattesatsen i Vimmerby kommun 
till 22,36 %. Det innebär att Vimmerby kommun 2019 
hade den högsta skattesatsen av kommunerna i Kal-
mar län. 

Perstorpsvägen 
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 Vimmerby kommuns  
ekonomiska ställning 
 
Diagrammen på denna sida är jämförelser 
med Kalmar läns kommuner och samtliga 
kommuner i Sverige.  
Förutom skatten är föreg. års statistik den 
senaste publicerade. Se text om Vimmerby 
kommuns ekonomiska ställning på sidan 37. 
 
Färgerna i diagrammen 

 
 
 

  Alla kommuner 
  

 

  Kommuner i Kalmar län 
  

 

  Vimmerby kommun 
  

 

 

 Vimmerby kommunkoncern 

Jämfö r el se, skat t  % 

Jämfö r el se, solid it et  % Jämfö r el se, år et s r esult at  kr /invånar e 

Jämfö r el se,  invest er ingar  kr /invånar e Jämfö r el se, lå ngfr ist iga skuld er  kr /inv. 
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Utfall, budget och årsprognos 
Årsutfall 

2019 

Budget 2019 
efter tilläggs-

anslag 
Budget-

avvikelse 

Årsprognos 
efter utfall 

201908 

Prognos/
budget-

avvikelse 
Verksamhetens intäkter 184,8 113,7 71,1 161,5 47,8 

Verksamhetens kostnader -1 133,1 -1 035,5 -97,6 -1 108,1 -72,6 

Avskrivningar -32,3 -30,9 -1,4 -31,3 -0,4 

Verksamhetens nettokostnader -980,6 -952,7 -27,9 -977,9 -25,2 

Skatteintäkter och utjämning 722,6 722,7 -0,1 721,8 -0,9 

Generella statsbidrag och utjämning 243,2 237,2 6,0 238,7 1,5 

Finansiella intäkter 47,0 25,8 21,2 38,6 12,8 

Finansiella kostnader -9,9 -13,8 3,9 -12,8 1,0 

Resultat 22,3 19,2 3,1 8,4 -10,8 

      

Nämndernas nettokostnader samt  
prognosavvikelse 

Årsutfall 
2019 

Budget 2019 
efter tilläggs-

anslag 
Budget-

avvikelse 

Prognos/
budget-

avvikelse 
201908 

Prognos/
budget-

avvikelse 
201904 

Kommunstyrelse -60,3 -69,7 9,4 -4,8 12,5 

Revision -0,9 -0,9 - - - 

Överförmyndare -1,7 -2,1 0,4 -0,3 -0,6 

Samhällsbyggnadsavdelningen -115,1 -112,6 -2,5 0,8 -1,3 

Utvecklingsavdelningen -27,8 -29,3 1,5 -0,3 -2,0 

Barn– och utbildningsnämnd -359,2 -348,3 -10,9 10,4 7,7 

Socialnämnd -393,5 -370,7 -22,8 14,9 15,3 

Valnämnden -0,4 -0,7 0,3 -0,3 -0,1 

Miljö– och byggnadsnämnd -9,1 -8,4 -0,7 -0,5 -0,6 

Finansförvaltning 990,3 961,9 28,4 -9,0 -1,1 

Summa 22,3 19,2 3,1 10,9 29,8 

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet, mnkr 

Härifrån kommer pengarna 
Intä kte rnas förde lning  

Så här används pengarna 
Kostn adernas förde lning  

Skatteintäkter 63% 

Generella statbidrag och utjämning 21% 

Taxor och avgifter 2% 

Hyror och arrenden 2% 

Försäljningsmedel 2% 

Försäljn. av verksamhet och ers. för tjänster 2% 

Bidrag 8% 

Personalkostnader 67% 

Material 6% 

Hyror 2% 

Köp av verksamhet 20% 

Bidrag 2% 

Avskrivningar 3% 
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Fem år i sammandrag 

Vimmerby kommun 2019 2018 2017 2016 2015 

Folkmängd 31/12 15 647 15 764 15 728 15 636 15 419 

Kommunal utdebitering per 100 kr 22,36 22,36 22,36 22,36 21,86 

Verksamhetens nettokostnader, mnkr -980,6 -920,0 -911,5 -849,0 -785,9 

Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr 965,8 933,9 902,6 854,3 793,9 

Verksamhetens nettokostnader i procent av skatteintäkter 101,5 98,5 101,0 99,4 99,0 

Finansnetto, mnkr 37,1 13,6 16,9 13,7 10,1 

Årets resultat, mnkr 22,3 27,5 8,0 19,0 18,1 

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar, mnkr 76,4 39,2 25,0 11,9 53,7 

Självfinansieringsgrad, investeringar i procent 55,6 173,2 265,6 1 011,8 122,7 

Tillgångar totalt, mnkr 1 515,6 1 479,3 1 477,3 1 567,1 1 614,5 

Tillgångar per invånare, kr 96 862 93 840 93 928 100 224 104 708 

Skulder, avsättningar totalt, mnkr 760,4 746,2 771,7 869,5 935,9 

Skulder per invånare, kr 48 597 47 336 49 065 55 609 60 698 

Ansvarsförbindelse för pensioner inkl. löneskatt, mnkr 326,8 334,5 338,1 354,0 367,5 

Ansvarsförbindelse per invånare, kr 20 886 21 219 21 497 22 640 23 834 

Eget kapital totalt, mnkr 755,2 733,1 705,6 697,6 678,6 

Eget kapital per invånare, kr 48 265 46 505 44 863 44 615 44 011 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse för pensioner i procent 28,3 26,9 24,9 21,9 19,3 

Antal årsarbetare, totalt 1 273 1 252 1 233 1 202 1 161 

Löner, mnkr 545,2 527,9 513,8 486,1 452,4 

      

Vimmerby kommunkoncern 2019 2018 2017 2016 2015 

Årets resultat, mnkr 15,9 43,7 25,9 33,3 22,9 

Eget kapital, mnkr 774,5 758,8 715,1 685,9 652,6 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse för pensioner i procent 17,3 17,1 15,6 13,2 10,8 

Nettoinvesteringar, mnkr 163,9 86,7 79,1 49,5 165,9 

Antal årsarbetare totalt 1 366 1 340 1 320 1 295 1 261 

Här får du en snabb överblick över Vimmerby kommuns ekonomiska utveckling de 
senaste fem åren. 
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Resultaträkning, mnkr 
 Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Verksamhetens intäkter 1 184,8 201,5 473,6 491,9 

Verksamhetens kostnader 2 -1 133,1 -1 090,4 -1 338,2 -1 297,1 

Avskrivningar 3 -32,3 -31,1 -103,4 -81,1 

Verksamhetens nettokostnader  -980,6 -920,0 -968,0 -886,3 
Skatteintäkter 4 722,6 696,3 722,6 696,3 

Generella statsbidrag och utjämning 5 243,2 237,6 243,2 237,6 

Verksamhetens resultat  -14,8 13,9 -2,2 47,6 
Finansiella intäkter 6 47,0 27,3 44,3 25,7 

Finansiella kostnader 7 -9,9 -13,7 -24,1 -27,5 

Resultat efter finansiella poster  22,3 27,5 18,0 45,8 
Skatt aktuell 8 - - - - 

Skatt uppskjuten 8 - - -2,1 -2,1 

År et s r esult at   22,3 27,5 15,9 43,7 

Balansräkning, mnkr 
Tillg ångar  Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 
Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  - - 2,1 6,8 

Mark och byggnader 9 744,4 698,2 1 332,4 1 255,9 

Maskiner och inventarier 10 32,3 37,0 596,9 615,7 

Finansiella anläggningstillgångar 11 374,9 375,1 238,4 240,5 

Summa anläggningstillgångar  1 151,6 1 110,3 2 169,8 2 118,9 
Omsättningstillgångar      

Förråd, Exploateringsfastigheter 12 28,4 29,2 37,1 34,9 

Fordringar 13 88,5 125,8 130,3 113,3 

Kortfristiga placeringar 14 244,7 207,9 244,7 207,9 

Kassa och bank 15 2,4 6,1 2,4 6,2 

Summa omsättningstillgångar  364,0 369,0 414,5 362,3 

Summa t illg ångar   1 515,6 1 479,3 2 584,3 2 481,2 
Eget  kapit al  och avsät t ningar       
Eget kapital 16 755,2 733,1 774,5 758,8 
Därav periodens resultat  22,3 27,5 15,9 43,7 

Avsättningar 17 74,0 81,1 132,1 151,5 
Därav avsättningar för pensioner  74,0 81,1 74,4 81,7 

Därav övriga avsättningar  - - 57,7 69,8 

Skuld er       

Långfristiga skulder 18 472,5 472,8 1 413,0 1 323,9 

Kortfristiga skulder 19 213,9 192,3 264,7 247,0 

Summa skulder  686,4 665,1 1 677,7 1 570,9 

Summa eg. kapit al ,  avsät t n och skuld er   1 515,6 1 479,3 2 584,3 2 481,2 
Ställda panter  - - 227,5 235,4 

Ansvarsförbindelser 20 990,1 955,9 340,2 339,8 

Därav pensionsförpliktelser  326,8 334,5 326,8 334,5 

Därav övriga ansvarsförbindelse  663,3 621,4 13,4 5,3 

Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Vimmerby kommun Kommunkoncern 



VIMMERBY KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 191231 

43 

Kassaflödesanalys, mnkr 
 Not 2019 2018 2019 2018 
Den löpande verksamheten      

Resultat efter finansiella poster  22,3 27,5 15,9 45,8 

Betald skatt  - - - -2,1 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  21,6 40,4 79,1 99,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
 43,9 67,9 95,0 142,9 

      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

Ökning (-)/Minskning (+) av förråd, exploateringsfastighet  0,8 2,1 -2,2 1,4 

Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar  0,5 -21,2 -53,8 -33,3 
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder  21,6 18,8 17,7 21,6 

Kassafllöde från den löpande verksamheten  66,8 67,6 56,7 132,6 
      
Investeringsverksamheten      

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  - - - -3,3 

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar  - - 4,7 - 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 21 -76,4 -39,2 -163,9 -86,7 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  5,7 37,8 5,9 7,9 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  - -0,3 - -9,9 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0,2 - 2,1 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -70,5 -1,7 -151,2 -92,0 
      
Finansieringsverksamheten      

Nyupplåning  - - 50,0 40,0 

Erh anslutningsavgifter fiber  - - 2,3 1,4 

Erh investeringsbidrag  - 1,0 - 1,0 

Samverkansprojekt (BRIS)  - - 55,8 - 

Överlåtelse till V-by Fibernät AB, ej upplösta fiberanslutningar  - -4,7 - - 

Amortering av upptagna lån  - -50,0 -17,4 -67,2 
Amortering av utlämnade lån  - 3,5 - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - -50,2 90,7 -24,8 
      
SUMMA KASSAFLÖDE  -3,7 15,7 -3,8 15,8 
      
Likvida medel vid årets början  6,1 -9,6 6,2 -9,6 
Likvida med vid periodens slut  2,4 6,1 2,4 6,2 

Summa kassaflöde  -3,7 15,7 -3,8 15,8 
      
Tilläggsupplysningar, Poster som inte ingår i kassaflödet      

Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar  32,3 31,1 103,4 81,1 

Avsättningar till pensioner  -7,1 9,7 -7,3 9,6 

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar  -4,5 -0,2 -4,5 -0,1 

Upplösning av investeringsbidrag och anslutningsavgifter  -0,3 -0,3 -0,6 -1,0 

Övriga avsättningar  - - -12,1 8,5 

Anläggningstillgång omf till kostnad  1,4 - 1,4 - 

Förändring eget kapital, återf insatsemission Kommuninvest  -0,2 - -0,2 - 

Avgångsvederlag  - - -1,0 1,0 
Justeringspost avrundning  - 0,1 - 0,1 

Summa   21,6 40,4 79,1 99,2 

Vimmerby kommun Kommunkoncern 
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Noter till resultaträkningen, mnkr 
 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 1  Verksamhetens intäkter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Taxor och avgifter 22,0 21,5 215,8 225,0 

Hyror och arrenden 19,6 19,7 110,2 109,3 

Försäljningsmedel 23,3 20,5 23,3 20,5 

Försäljning av verksamhet och ersättning för tjänster 19,8 19,7 19,8 16,3 

Bidrag 94,3 113,9 94,3 113,9 

Övrigt 1,3 3,2 5,7 3,9 

Realisationsvinst vid avyttring av tillgångar 4,5 3,0 4,5 3,0 

Summa verksamhetens intäkter 184,8 201,5 473,6 491,9 
     

 Vimmerby kommun  Kommunkoncern 

Not 2  Verksamhetens kostnader 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Lön, ersättningar och sociala avgifter -715,8 -691,7 -775,8 -751,5 

Årets avsättning till pensioner 8,2 -5,9 8,2 -5,9 

Pensioner, årets avgiftsbestämda del -25,8 -24,7 -25,8 -24,7 

Utbetalda pensioner -18,3 -17,1 -18,3 -17,1 

Pensionsförsäkringspremier -15 2 - -15,2 - 

Löneskatt på pensionsavsättning 1,4 -1,9 1,4 -1,9 

Löneskatt på pensioner avgiftsbestämd del -6,3 -6,0 -6,3 -6,0 

Löneskatt på utbetalda pensioner -4,4 -3,9 -4,4 -3,9 

Löneskatt på pensionsförsäkringspremier -3,7 - -3,7  

Övriga personalkostnader -0,3 -0,9 -0,3 -0,9 

Summa personalkostnader -780,2 -752,1 -840,2 -811,9 

Material, råvaror och förnödenheter -66,8 -65,0 -153,9 -145,5 

Värdeförändring Krönsmon -1,2 - -1,2 - 

Hyror -22,1 -22,7 -22,1 -22,7 

Lämnade bidrag -29,4 -29,0 -29,4 -29,0 

Tjänster inkl köp av verksamhet -233,4 -218,4 -219,1 -204,0 

Realisationsförlust vid avyttring av tillgångar - -3,2 - -3,2 

Övriga externa kostnader - - -72,1 -72,9 

Övriga kostnader - - -0,2 -7,9 

Summa verksamhetens kostnader -1 133,1 -1 090,4 -1 338,2 -1 297,1 
     

Revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsre-
dovisning ingår ovan i Tjänster inkl. köp av verksamhet med : -0,1 -0,1   
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Noter till resultaträkningen, mnkr 
 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 3  Avskrivningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Avskrivningar enlig plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning 
sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas:   

Byggnader: 5-100 år 5-100 år 5-100 år 5-100 år 

Maskiner och inventarier 3-15 år 3-15 år 3-70 år 3-70 år 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -26,4 -25,7 -39,3 -35,9 

Maskiner och inventarier -5,9 -5,4 -45,1 -45,2 

Nedskrivning fibernät - - -19,0 - 

Summa avskrivningar -32,3 -31,1 -103,4 -81,1 
     

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 4  Skatteintäkter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Preliminära skatteintäkter 729,0 699,6 729,0 699,6 

Slutavräkning föregående år 0,4 -2,3 0,4 -2,3 

Preliminär slutavräkning innevarande år -6,8 -1,0 -6,8 -1,0 

Summa skatteintäkter 722,6 696,3 722,6 696,3 
     

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 5  Generella statsbidrag och utjämning 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Inkomstutjämning 186,3 187,0 186,3 187,0 

Fastighetsavgift 29,4 29,2 29,4 29,2 

Regleringsbidrag 11,1 2,5 11,1 2,5 

Kostnadsutjämning -8,7 -9,0 -8,7 -9,0 

LSS-avgift 14,3 13,2 14,3 13,2 

Generella bidrag 10,8 14,7 10,8 14,7 

Summa generella statsbidrag och utjämning  243,2 237,6 243,2 237,6 

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar     

I december 2015 erhölls bidrag med 22,1 mnkr.     

Följande har periodiserats och redovisats som generellt bidrag. 
Ingår i beloppen ovan. 1,0 0,5 1,0 0,5 
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Noter till resultaträkningen, mnkr 
 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 6  Finansiella intäkter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Borgensavgift 3,3 2,3 - - 

Räntor på utlämnade lån och likvida medel 0,7 0,5 1,3 1,2 

Överskottsutdelning Kommuninvest 2,0 3,2 2,0 3,2 

Intäkter placerade pensionsmedel KLP, se vidare not 14 41,0 21,3 41,0 21,3 

Summa finansiella intäkter 47,0 27,3 44,3 25,7 
     

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 7  Finansiella kostnader 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Räntor på anläggningslån -2,4 -2,8 -16,6 -16,6 

Ränta på pensionsavsättning -2,5 -2,0 -2,5 -2,0 

Finansiella kostnader placerade pensionsmedel KLP -4,8 -8,7 -4,8 -8,7 

Övriga finansiella kostnader -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Summa finansiella kostnader -9,9 -13,7 -24,1 -27,5 
     

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 8  Skatter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Koncernföretag     

Aktuell skatt - -  - 

Uppskjuten skattekostnad - - -2,1 -2,1 

Summa kommunkoncernen - - -2,1 -2,1 

En dag på jobbet hos Vimmerby Energi & Miljö AB 
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Noter till balansräkningen, mnkr 
 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 9  Mark och byggnader 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 984,1 1 030,5 1 786,0 1 778,4 

Nyanskaffningar 34,2 16,8 52,3 44,6 

Försäljning och utrangering -3,3 -70,3 -4,2 -42,1 

Omklassificering 17,8 7,1 23,1 5,1 

Utgående anskaffningsvärde 1 032,8 984,1 1 857,2 1 786,0 

Ingående ackumulerade av- och nedskrivningar -292,6 -299,7 -550,1 -543,9 

Försäljning och utrangering 0,7 32,8 1,4 34,4 

Årets av– och nedskrivningar -26,4 -25,7 -42,0 -40,6 

Utgående ackumulerade av– och nedskrivningar -318,3 -292,6 -590,7 -550,1 

Bokfört värde 714,5 691,5 1 266,5 1 235,9 
     

Ingående pågående investeringar 6,7 5,2 20,0 12,6 

Nyanskaffningar 41,0 8,6 74,4 26,1 

Omklassificering -17,8 -7,1 -28,5 -18,7 

Utgående pågående investeringar 29,9 6,7 65,9 20,0 

Bokfört värde 744,4 698,2 1 332,4 1 255,9 

Avskrivningstider 5-100 år 5-100 år 3-100 år 3-100 år 

 Vimmerby kommun  Kommunkoncern 
Not 10  Maskiner och inventarier 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 155,1 142,5 1 128,9 1 101,1 

Nyanskaffningar 1,2 13,9 42,6 29,6 

Försäljning och utrangering -1,8 -1,3 -2,5 -1,8 

Utgående anskaffningsvärde 154,5 155,1 1 169,0 1 128,9 

Ingående ackumulerade avskrivningar -118,1 -113,7 -513,2 -474,3 

Försäljning och utrangering 1,8 1,0 2,5 1,6 

Årets avskrivningar -5,9 -5,4 -61,4 -40,5 

Utgående ackumulerade avskrivningar -122,2 -118,1 -572,1 -513,2 

Bokfört värde 32,3 37,0 596,9 615,7 

Avskrivningstider 3-15 år 3-15 år 3-25 år 3-25 år 

Maskiner som innehas under finansiella leasingavtal ingår med 
redovisat värde om: - - 227,5 235,4 

Under övriga kort– respektive långfristiga skulder i koncernen redovisas nuvärdet av framtida betalningar avseende 
skuldförda finansiella leasingförpliktelser.  
     

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för de materiella 
anläggningstillgångarna 34 år 34 år   
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Noter till balansräkningen, mnkr 
 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 11  Finansiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Långfristig utlåning     

Lån SEB 212,1 212,1 212,1 212,1 

Långfristig fordran koncernföretag 7,4 7,4 - - 

Långfristiga fordringar, övrigt 2,9 3,3 11,9 14,2 

Summa långfristig utlåning 222,4 222,8 224,0 226,3 

Aktier     

Vimmerby kommun Förvaltnings AB, 148,7 148,7 - - 

Varav:  
- nominellt värde aktier 6,1 mnkr 
- överkursfond 20 mnkr 
- övrigt aktieägartillskott 122,6 mnkr     

Astrid Lindgrens Värld AB - - 10,4 10,4 

Kommuninvest i Sverige AB 3,1 3,3 3,1 3,3 

Summa aktier 151,8 152,0 13,5 13,7 

Övriga andelar 0,7 0,3 0,9 0,5 

Summa värdepapper och andelar 152,5 152,3 14,4 14,2 

Summa finansiella anläggningstillgångar 374,9 375,1 238,4 240,5 

 Vimmerby kommun Kommunkoncern  
Not 12  Förråd, Exploateringsfastighet 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Förråd - - 8,7 5,7 

Exploateringsområde Ceos 3,7 4,7 3,7 4,7 

Exploateringsområde Krönsmon 23,5 23,2 23,5 23,2 

Exploateringsområde Vendledal 2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Exploateringsområde Munin 3 - 0,1 - 0,1 

Summa förråd, exploateringsfastigheter 28,4 29,2 37,1 34,9 

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 
Not 13  Kortfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Kundfordringar 12,8 11,0 78,2 57,4 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14,9 14,1 18,7 18,3 

Fordringar koncernbolag 33,4 73,7 - - 

Övriga kortfristiga fordringar 27,4 27,0 33,4 37,6 

Summa kortfristiga fordringar  88,5 125,8 130,3 113,3 
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Noter till balansräkningen, mnkr 
 Vimmerby kommun Kommunkoncern 
Not 14  Kortfristiga placeringar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Placering av pensionsmedel via KLP:     

Aktier anskaffningsvärde  122,9 103,1 122,9 103,1 

Aktier värdeförändring 18,3 - 18,3 - 

Obligationer mm anskaffningsvärde 92,8 91,0 92,8 91,0 

Obligationer mm värdeförändring 2,6 - 2,6 - 

Banktillgodohavande 7,4 13,2 7,4 13,2 

Upplupna ränteintäkter 0,7 0,6 0,7 0,6 

Summa kortfristiga placeringar 244,7 207,9 244,7 207,9 
Aktiernas marknadsvärde:141,3 mnkr. Obligationernas marknadsvärde: 95,3 mnkr. Utbetalat för placering via  
KLP: 51 mnkr. Totalt marknadsvärde 2019-12-31: 244,0 mnkr. Värdeökning under perioden är 36,2 mnkr.  
Fr o m 190101 ska placeringsmedel tas upp till marknadsvärdet. Värdeförändring mellan anskaffningsvärde och  
marknadsvärde är +20,9 mnkr för år 2019. De tre första månaderna år 2020 har börsen gått ner kraftigt. 

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 
Not 15  Likvida medel 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Kassa, bank, plusgiro, Vimmerby kommun 13,7 60,6 13,7 60,6 

Bank, bolag ingående i koncernen -11,3 -54,5 -11,3 -54,4 

Summa likvida medel 2,4 6,1 2,4 6,2 

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 
Not 16  Eget kapital 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående balans 733,1 705,6 758,8 715,1 

Återf insatsemission Kommuninvest -0,2 - -0,2 - 

Periodens resultat 22,3 27,5 15,9 43,7 

Summa eget kapital 755,2 733,1 774,5 758,8 

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 
Not 17  Avsättningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Pensionsavsättningar, ingående värde 81,1 71,4 81,7 72,1 

Förändring pensionsavsättning -5,7 7,8 -5,8 7,7 

Förändring löneskatteskuld -1,4 1,9 -1,5 1,9 

Bokfört värde 74,0 81,1 74,4 81,7 
Aktualiseringsgrad 90%     

Uppskjuten skatteskuld - - 34,6 32,8 

Övrigt - - 23,1 37,0 

Summa avsättningar 74,0 81,1 132,1 151,5 

Specifikation -  Avsatt till pensioner:     

Förmånsbestämd/kompletterande ålderspension 49,0 55,4 49,4 55,9 

Pension till efterlevande 1,0 1,1 1,0 1,1 

Visstidspension/ålderspension 9,6 8,8 9,6 8,8 

Löneskatt 14,4 15,8 14,5 15,9 

Summa avsatt till pensioner 74,0 81,1 74,5 81,7 
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Noter till balansräkningen, mnkr 
 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 18  Långfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående låneskuld 458,7 508,7 1 303,4 1 330,6 

Nyupplåning - - 50,0 40,0 

Amortering lån - -50,0 -17,4 -67,2 

Summa lån i banker och kreditinstitut 458,7 458,7 1 336,0 1 303,4 

Ingående kostnadsersättning och investeringsbidrag 14,1 18,1 20,5 18,1 

Överlåtelse till V-by Fibernät AB av ej upplösta fiberanslutn.avg - -4,7 - - 

Samverkansprojekt vatten och avlopp (BRIS) - - 55,8 - 

Nya fiberanslutningsavgifter  - - 2,3 1,4 

Nya investeringsbidrag - 1,0 - 1,0 

Upplösning av fiberanslutningsavgifter och investeringsbidrag -0,3 -0,3 -0,6 -1,0 

Avgångsvederlag - - -1,0 1,0 

Summa kostnadsersättningar och investeringsbidrag 13,8 14,1 77,0 20,5 

Summa långfristiga skulder 472,5 472,8 1 413,0 1 323,9 

För koncernens samtliga externa lån 2019 redovisas nedan kapitalbindningsstrukturen. Här redovisas även räntebind-

År Kapitalbindning Räntebindning 
2020 227,7  674,0  

2021 159,7  240,0  

2022 147,7  150,0  

2023 212,7  192,0  

2024 218,5  20,0  

2025 44,7  35,0  

2026 34,6  25,0  

2027 9,7  -  

2028 9,7  -  

2029 9,7  -  

2030 9,7  -  

2031 9,7  -  

2032 9,7  -  

2033 4,8  -  

2034 227,4  -  

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 19  Kortfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Leverantörsskulder 56,0 43,2 95,6 79,9 

Semesterlöneskuld och övertidsskuld inkl sociala avgifter 46,9 45,2 52,2 51,5 

Årets pensioner avgiftsbestämd del 22,8 22,2 22,8 22,2 

Löneskatt pensioner avgiftsbestämd del 5,5 5,4 5,5 5,4 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 41,5 42,1 59,2 58,7 

Skulder koncernbolag 27,1 23,1 - - 

Övriga kortfristiga skulder 14,1 11,1 29,4 29,3 

Summa kortfristiga skulder 213,9 192,3 264,7 247,0 
     



VIMMERBY KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 191231 

51 

Noter till balansräkningen, mnkr 
 Vimmerby kommun Kommunkoncern 
Not 20  Ansvarsförbindelser 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Borgensåtagande, kommunalägda bolag:     

Bostadsföretag 299,0 249,0 - - 

Övriga företag 351,2 367,4 - - 

Summa borgensåtaganden kommunalägda företag 650,2 616,4 - - 

Borgensåtagande, externa:     

Övrig borgen och åtagande 13,1 5,0 13,4 5,3 

Summa extern borgen 13,1 5,0 13,4 5,3 

Totala borgensåtaganden 663,3 621,4 13,4 5,3 
 
 
Vimmerby kommun har 1997-05-26, KF § 56, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner som per 2019-12-31 var medlem-
mar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 
av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kom-
muninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest eko-
nomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vimmerby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 
kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925,9 mnkr och totala 
tillgångar till 460 364,6 mnkr.  
Vimmerby kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 088,3 mnkr och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 1 089,8 mnkr.  
 

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Pensionsförpliktelser, aktualiseringsgrad 90% 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Pensionsförpliktelser, ingående värde 269,2 272,1 269,2 272,1 

Förändring pensionsförpliktelser -6,2 -2,9 -6,2 -2,9 

Pensionsförpliktelser utgående värde 263,0 269,2 263,0 269,2 

Löneskatt på pensionsavsättning, ingående värde 65,3 66,0 65,3 66,0 

Löneskatt förändring -1,5 -0,7 -1,5 -0,7 

Löneskatt utgående värde 63,8 65,3 63,8 65,3 

Summa pensionsförpliktelser inkl löneskatt 326,8 334,5 326,8 334,5 

Totala ansvarsförbindelser 990,1 955,9 340,2 339,8 
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Noter till kassaflödesanalysen, mnkr 
   
Not 21  Förvärv av materiella anläggningstillg. 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunkoncernen   

Vimmerby kommun 76,4 39,2 

Vimmerby Energi & Miljö AB 60,3 19,9 

Vimarhem AB 21,6 24,2 

Vimmerby Fibernät AB 5,6 33,4 

 163,9 116,7 

Avgår interna poster (fibernätet) - -30,0 

Summa förvärv av finansiella och materiella anläggningstillgångar 163,9 86,7 

Kommunens största investering under 2019 är ombyggnationen av ishallen 
Foto: Fredrik Melkersson 
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Kommunens investeringar, mnkr 

Nämnd, utg ifte r  
Investeringar 

2019 
Budget 

2019 Avvikelse 
    
Kommunstyrelseförvaltning exkl samhällsbyggnad– och utvecklingsavdelningen  
Inventarier - 0,8 0,8 

Totalt kommunstyrelseförvaltn exkl samhällsbyggn– och utveckl.avd - 0,8 0,8 
    

Samhällsbyggnadsavdelningen    

Fastighetsförvaltning; förskolor 2,8 5,5 2,7 

Fastighetsförvaltning; grundskolor 11,5 14,6 3,1 

Fastighetsförvaltning; gymnasieskola 8,6 9,0 0,4 

Fastighetsförvaltning; äldreboende 5,5 2,0 -3,5 

Fastighetsförvaltning; stadshuset 2,2 4,3 2,1 

Fastighetsförvaltning; brandstation 9,5 6,0 -3,5 

Fastighetsförvaltning; ishallen 13,6 11,5 -2,1 

Fastighetsförvaltning; diverse fastigheter 1,0 5,0 4,0 

Kosten - 0,6 0,6 

Lokalvården 0,2 0,0 -0,2 

Fritidsanläggningar, parker, inventarier 5,6 0,2 -5,4 

Räddningstjänsten, fordon och inventarier - 2,7 2,7 

Gator och vägar 8,8 9,3 0,5 

Mark och exploatering 6,4 8,0 1,6 

Totalt samhällsbyggnadsavdelningen 75,7 78,7 3,0 
    
Utvecklingsavdelningen    
Badanläggning utomhus 0,2 - -0,2 
Motionsspår nya lampor 0,2 - -0,2 

Totalt utvecklingsavdelningen 0,4 - -0,4 
    

Socialnämnden    
Inventarier 0,3 0,5 0,2 

Totalt socialnämnden 0,3 0,5 0,2 
    

Tot al t  76,4 80,0 3,6 

    

Investeri ngsinkomste r (exkl försälj av anläggningstillg.) 
Inv.inkomst 

2019 
Budget 

2019 Avvikelse 
    
Investeringsstöd Borghaga/Vimarhaga 0,2 - 0,2 

Investeringstöd AL– och Södra Vi skola 0,1 - 0,1 

Tot al t  0,3 - 0,3 
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Redovisning av mål som är tagna i budget 2019 

Kommunst yre lse fö rval tn ingen (exkl samhällsbyggnadsavd) 
Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi En ekonomi i balans Utfallet är 9,4 mnkr bättre än budgeten.  

Invånare 
och brukare 

Leverera tjänster av hög kvalité. Medborgarundersökningen kommer inte att genom-
föras 2019. 

 

Verksamhet 
och  
medarbetare  

Nöjda och friska medarbetare samt chefer 
med ett utvecklande ledarskap.  

Andelen chefer som genomgått ledarskapspro-
grammet: Program 9 avslutades. Program 10 och 
11 avslutas i början på år 2020. Program 12 startar 
i februari 2020. Målet är uppfyllt. 
 

Andelen som i medarbetarenkäten anger att de är 
nöjda med ledarskapet: Vi ser att HME gällande 
styrning och ledning har ökat sedan förra mätning-
en 2017. Nära målet. 
 

Andelen som i medarbetarenkät känner att de kan 
påverka: Vi ser att det är en ökning i medarbetaren-
käten sedan förra mätningen 2017. Nära målet. 
 

Andelen som i medarbetarenkät känner sig diskri-
minerade eller kränkta: Vi ser i resultatet av medar-
betarenkäten att siffrorna är oförändrade sedan 
förra mätningen 2017 vilket gör att vi måste arbeta 
mer aktivt med den psykosociala arbetsmiljön. Må-
let är inte uppfyllt.  
 

Då alla ovanstående indikatorer ingår i totala målet 
gör att vi snittar måluppfyllelsen till Nära målet. 

 

Utveckling  En hållbar utveckling för framtiden.  (Inga indikatorer är tagna i budgeten)  

Överförmyndare  i samverkan  
Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 
En ekonomi i balans. Utfallet är 424 tkr bättre än budgeten. Vakant tjänst 

under året. Inget införande av verksamhetssystem 
och e-tjänst.  

 

Årlig utbildning av ställföreträdare.  Vid den årliga utbildningen för ställföreträdare del-
tog färre antal deltagare än föregående år.  

 

Invånare 
och brukare  

God tillgång på ställföreträdare.  Det finns ingen reserv av ställföreträdare att rekry-
tera till nya ärenden men trots svårigheten har 
verksamheten lyckats att utse ställföreträdare till 
nya ärenden.  

 

Verksamhet 
och  
medarbetare  

Överförmyndaren ska arbeta för att ha en 
god tillgänglighet, gott bemötande och 
snabb handläggning med hög kvalité.  

Svarsfrekvens 64 %, målet är 70 %. Målet om 4,5 
är inte uppfyllt när det gäller tillgänglighet och 
snabb handläggning med hög kvalitet ligger på 
4,45. Bemötande 4,68,  

 

Effektiv handläggning av anmälningar om 
behov av ställföreträdare.  

Målet är uppfyllt.   

Medarbetare och överförmyndare ska ha 
kompetens för att utföra sitt uppdrag.  

Målet är uppfyllt. Handläggare och administratör 
har deltagit i utbildningsinsatser och länsträffar 
enligt plan.  

 

Effektivare granskning av årsräkningar.  Målet ej uppfyllt på grund av att personal med kun-
skap om granskningsarbete har saknats under stor 
del av året med anledning av vakant handläggar-
tjänst.  

 

Utveckling  
Införande av e-tjänst för att effektivera 
redovisning för ställföreträdare och hand-
läggare.  

Målet ej uppfyllt på grund av vakant handläggar-
tjänst.  
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Socialnä mnden 
Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi En ekonomi i balans.  Underskott mot budget med 22 809 tkr (- 6 %)   

Invånare 
och brukare 

Brukare ska vara delaktiga i utförandet av 
de insatser som ges. 

Aktuell genomförandeplan finns för 92 % av brukar-
na (målvärde 95 %)  

 

Verksamhet 
och  
medarbetare  

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

82 % av tillsvidareanställda medarbetare har ade-
kvat kompetens för sitt uppdrag (målnivå 80 %)  

 

Utveckling  
Invånare och brukare ska ges möjlighet till 
trygghet och självständighet genom att det 
finns verksamhet som motsvarar behov. 

23 beslut har inte kunnat verkställas inom tre måna-
der (målnivå alla beslut)  

 

Redovisning av mål som är tagna i budget 2019 
Barn – och Ut bildning snämnden 
Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 
En ekonomi i balans där resurserna förde-
las behovsstyrt. 

Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade 
resultat för 2019 är ett underskott på 11,0 mnkr.  

 

Invånare 
och brukare  

Alla elever ska lyckas. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i 
samtliga ämnen i åk 6 sjönk från 78% till 75%. 
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i 
samtliga ämnen åk 7-9 ökade från 67% till 79%, 
vilket är det näst högsta resultatet de senaste 10 
åren. Behörighet till gymnasiet ökar från 75% till 
84% och det genomsnittliga meritvärdet ökar från 
209,8 till 229,9, vilket är det högsta resultatet sedan 
mätningarna infördes.  

 

Vårdnadshavare och elever är nöjda med 
verksamheten 

Vårdnadshavarna i grundskola och förskola är mer 
nöjda än föregående år, men målet uppnås inte än 
fullt ut i grundskola och gymnasium (få svar). Dock 
ökade värdet totalt från 8,2 till 8,3 på en 10-gradig 
skala.  

 

Verksamhet 
och  
medarbetare  

Alla på förvaltningens arbetsplatser 
präglas av en god psykisk och fysisk ar-
betsmiljö. 

Målet nås i alla tre delenkäter i samtliga verksam-
heter, förutom vad gäller ”Arbetsmiljö och trivsel” i 
grundskolan, där resultatet är 7,9.  

 

Utveckling  

Alla förskolor och skolor har en miljö fri 
från kränkande behandling, diskriminering 
eller trakasserier. 

92% av eleverna i åk 5 känner sig trygga i skolan 
och 100% av eleverna i åk 8 känner sig trygga i 
skolan. Vimmerby har ej fått någon kritik på anmäl-
ningar till skolinspektionen gällande kränkande 
behandling.  
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Redovisning av mål som är tagna i budget 2019 
Miljö - och Byggnadsnämnden 
Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 

Verksamheten bedrivs inom budget. Budgeten överskrids med -668 tkr, varav nämnd -
22 tkr. Många planer och många mätuppdrag i Vim-
merby. Ny mandatperiod innebär merkostnader för 
nämnden.  

 

Invånare 
och brukare  

God service till företag och invånare. Preliminär sammanställning av servicemätningen 
Insikt, januari-december, visar att målet uppnås. 
Det utvecklingsarbete och de effektiviseringar som 
bedrivs har gett resultat. Företag, organisationer 
och privatpersoner som besvarat enkäterna under 
året ger totalt sett höga betyg för samtliga service-
områden: information, tillgänglighet, bemötande, 
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.  

 

Verksamhet 
och  
medarbetare  

Gott samarbete. Mycket högt satta målnivåer som tyvärr inte nås. 
Utfall medarbetarenkäten 2019: 
 Samarbete med arbetskamraterna fungerar bra/

mycket bra: 89% 
 Samarbete mellan enheterna fungerar bra/

mycket bra: 68% 
 Samarbete med medarbetare på andra förvalt-

ningar/företag fungerar bra/mycket bra: 73%. 
Totalt sett får området samarbete utfall 93% när 
man summerar betygen 3-5 i enkäten.  

 

Gott ledarskap. Betygen ökar och 93,5% av medarbetarna tycker 
att ledarskapet är gott.  

 

Stolthet. 98,6% av medarbetarna upplever stolthet över sitt 
jobb och över att jobba på Hultsfred-Vimmerby 

 

God personalhälsa. Mycket låg sjukfrånvaro 2019: 1,65% av all arbetad 
tid. Har minskat betydligt sedan 2018 då den låg på 

 

Utveckling  

Hållbara planer. Enligt den bedömning som görs idag uppfyller pla-
nerna målsättningen. Mätmetoden är inte heltäck-
ande och därför måste vi utveckla den under 2020. 
För att få ett bra mått och resultat behöver alla tre 
dimensioner av hållbarhet vägas in i bedömningen, 
det vill säga ekonomiska, sociala och miljömässiga 

 

Ständigt förbättrat hållbarhetsarbete. Kommunerna backar i rankingen Aktuell Hållbarhet 
2019. Vimmerby ligger på plats 118 och Hultsfred 
plats 143, vilket innebär gemensam snittplacering 
130,5 och att målnivån bland de 90 bästa inte upp-
nås. Val av frågor i enkäten och trender inom områ-
det kan medföra stora variationer i resultat mellan 
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Ord– och begreppsförklaringar 
Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk 
så som byggnader, mark, inventarier, maskiner och 
aktier. 
 
Ansvarsförbindelser 
Förpliktelse i form av borgensåtagande, ställda panter 
och dylikt. Om förpliktelsen måste infrias belastar den 
resultatet. 
 
Avskrivning 
Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där av-
skrivningen sker utifrån förväntad livslängd. 
 
Avsättning 
Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin 
förekomst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt. 
När förpliktelsen uppstår belastas resultatet. 
 
Balanskrav 
Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska över-
stiga kostnaderna. 
 
Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället 
samt hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det 
har anskaffats (skulder och eget kapital). 
 
Blandmodellen 
Redovisningen av kommunens pensionsskuld görs dels 
som skuld i balansräkningen för intjänad pensionsrätt 
efter 1998 men även som en ansvarsförbindelse utan-
för resultat- och balansräkningen för pensionsrätt intjä-
nad före 1998. 
 
Derivat 
Ett värdepapper vars värde beror på värdet av den un-
derliggande tillgången. Olika former av derivat är op-
tioner, terminer och swappar. De vanligaste formerna 
av underliggande tillgångar är valutor, aktier, obligation-
er, räntor, råvaror och index. 
 
Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar samt skulder och avsätt-
ningar. Visar kommunens förmögenhet, dvs alla tidi-
gare års sammanräknade resultat.  
Det egna kapitalet består av:  
 Anläggningskapital, bundet kapital i anläggning-

ar. 
 Rörelsekapital, fritt kapital för framtida drift– och 

investeringsändamål. 
 
Exploateringsverksamhet 
Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa 
råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor 
eller industrier. 

Finansiell leasing 
Avtal där äganderätten kan övergå till leasetagaren 
(kommunen) vilket innebär att de ekonomiska risker 
och fördelar som är förknippat med ägandet också 
övergår. 
 
Kapitalkostnader 
Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern 
ränta. En investeringskostnad fördelat över tid. 
 
Kassaflödesanalys 
Beskriver hur kommunen fått in pengar under året och 
hur de använts. 
 
Kommunkoncern 
I kommunkoncernen ingår Vimmerby kommun och Vim-
merby kommun Förvaltnings AB-koncernen (VkF). Se 
sidan 29 för att se vilka bolag som ingår i VkF-
koncernen. 
För att få fram kommunkoncernens resultat– och  
balansräkning tas alla mellanhavanden bort mellan bo-
lagen och kommunen såsom fordringar, skulder, försälj-
ning, inköp och andra resultatpåverkande poster. 
Vimmerby kommun äger Vimmerby kommun Förvalt-
nings AB till 100%. 
 
Kortfristig fordran/skuld 
Lån, fordran, skuld som förfaller till betalning inom ett 
år. 
 
Likvida medel 
Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, 
till exempel kassa– och banktillgångar.  
 
Likviditet 
Betalningsberedskap på kort sikt. Består av kassa– och 
bankmedel. 
 
Långfristig fordran/skuld 
Lån, fordran, skuld som förfaller till betalning senare än 
ett år efter balansdagen. 
 
Nettoinvesteringar 
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. 
 
Nettokostnader 
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och 
ersättningar. Finansieras med skattemedel. 
 
Nyckeltal 
Mäter förhållandet mellan två enheter. 
 
Omsättningstillgångar 
Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida  
medel och inte är avsedda för stadigvarande bruk, till 
exempel förråd, exploateringsfastigheter, fordringar, 
kassa och bank. 
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Periodisering 
Fördelning av intäkter och kostnader till rätt redovis-
ningsperiod. 
 
Resultaträkning 
Sammanfattar intäkter och kostnader och nettot av 
detta är årets resultat, vilket då blir årets förändring av 
det egna kapitalet. 
 
Resultatutjämningsreserv 
Kommunen kan bygga upp en reserv via det egna kapi-
talet för att kompensera perioder med sämre skattein-
täktsutveckling och utjämna över konjunkturcykler. 
 
Ränteswap 
Avtal mellan två parter om en utväxling eller ett byte av 
räntebetalningar under en given löptid, till exempel byte 
av fast ränta mot rörlig. 
 
Rörelsekapital 
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finan-
siella styrka. 
 

Självfinansieringsgrad 
Beskriver hur stor del av kommunens intäkter som  
finansierar årets investeringar och som man alltså inte 
behövt låna till. 
 
Soliditet 
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s 
graden av egenfinansierade tillgångar. Beskriver den 
långsiktiga betalningsförmågan. Uttrycks i procent. 
 
Stibor 
STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är en dag-
lig referensränta beräknad som ett medelvärde av rän-
torna SEB, Nordea, Svenska Handelsbanken, Swed-
bank och Danske Bank ställer till varandra för utlåning i 
svenska kronor. STIBOR används som referens för 
räntesättning eller prissättning av derivatinstrument.  
 
Årsarbetare 
Antal anställda omräknade till heltidsanställningar. 
 

Symbolfärgernas betydelse 

  Målet är  
uppfyllt   

Nära  
målet   

Målet är inte  
uppfyllt   

Uppgift saknas eller 
kan inte bedömas 

Ord– och begreppsförklaringar 
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ford-
ringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde 
där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kort-
fristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. Placeringsmedel är upp-
tagna till marknadsvärdet. Bolagens årsredovisningar har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bok-
föringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 och koncernredovisning (K3). 

RKR-rekommendationer 
Rek. är 
uppfylld 

Rek. är 
delvis 
uppfylld 

Rek. är 
inte 
uppfylld Kommentar 

R1 Bokföring och arkivering X    

R2 Intäkter X   

Fr o m år 2015 har investeringsbidrag erhållits 
med 15,0 mnkr. Av dessa är 13,4 mnkr för 
äldreboendet Borghaga/Vimarhaga. Upplös-
ningen av investeringsbidragen matchas mot 
investeringarnas avskrivningstid. Snittet för 
Borghaga/Vimarhaga är 68 år. Innebär att 0,3 
mnkr har intäktsförts under år 2019. 

R3 Immateriella anläggningstillgångar X    

R4 Materiella anläggningstillgångar X   
Linjär avskrivning tillämpas. Gräns för aktivering 
är ett basbelopp. Komponentavskrivning på 
byggnader, gator och vägar tillämpas. 

R5 Leasing  X  Hyresavtal redovisas ej. 

R6 Nedskrivningar X    

R7 Finansiella tillgångar och  
finansiella skulder X    

R8 Derivat och säkringsredovisning X   Inte aktuellt 

R9 
 

Avsättningar och ansvars-
förbindelser X    

R10 Pensioner X   
Värdering är gjord med tillämpning av RIPS 19. 
För de förtroendevalda politikerna gäller OPF-
KL.  

R11 Extraordinära och jämförelse-
störande poster X    

R12 Byte av redovisningsprinciper mm X   
Fr o m 180101 beräknas semesterlöneskulden 
varje månad med utdata från löneprogrammet.  
Fr o m 190101 är placeringsmedel upptagna till 
marknadsvärdet. 

R13 Kassaflödesanalys X    

R14 Drift och investering X    

R15 Förvaltningsberättelse X    

R16 Sammanställda räkenskaper X   
Vid upprättande av koncernredovisning har 
kommunens redovisningsprinciper varit vägle-
dande. Inga väsentliga avvikelser har noterats. 

R18 Övriga upplysningar som ska  
lämnas i not X    
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 Krön 
Foto: Jenny Andersson 
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VIMMEREY  KOMMUN  FöRVALTNlNGS  ÅE

55bo82-}976  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Samtliga  belopp  i tkr  om inget  annat  anges

KONCERNEN  VIMMERBY  KOMMUN

FöRVALTNlNGS  AB,  VkF

VkF  är moderbolag  i en koncern  som  består  av tre

dotterbolag  och  två  dotterdotterbolag.  VkF  ägs  till

IOO procent  av Vimmerby  kommun  och  är moder-

bolag  för  de rörelsedrivande  dotterbolagen  Vimar-

hem  AB,  Vimmerby  Fibernät  AB  samt  Vimmerby

Energi  och  Miljö  AB  med  dotterbolagen  Vimmerby

Energiförsäljning  AB och  Vimmerby  Energi  Nät

AB.

VIMMERBYKOMMUNFöRVALTNINGS  AB,

VkF  -  Moderbo1aget

VkF  svarar  för  koncernens  övergripande  utveckl-

ing och  strategiska  planering  samt  styrning  av de

ekonomiska  och  finansiella  resurserna  på ett  för

koncernen  optimalt  sätt.

Kommunstyrelsens  uppsiktsplikt  över  bolaget

I bolagsordning  och  särskilt  ägardirektiv  finns  be-

skrivet  vilket  uppdrag  som  Vimmerby  tilldelat  VkF.

Av  bolagsordningen  framgår  att  "Syftet  med  bola-

gets  verksamhet  är att  inom  ramen  för  av kommu-

nen  givna  direktiv  tillhandahålla  mark  och  lokaler

för  näringslivet  samt  samordna  de kommunala  bo-

lagens  verksamhet  i syfte  att  främja  utvecklingen

av den  kommunala  verksamheten  i Vimmerby."

VkF  ska  utifrån  det  särskilda  ägardirektivet:

- svara  för  rapportering  för  koncernen

- följa  upp  och  kontrollera  koncernens  finans-

ierings-  likviditets-  och  ekonomiska  förhållanden

- genomföra  skattemässiga  dispositioner  mellan

koncernens  bolag  för  att möjiggöra  resultatutjäm-

ning

- säkerställa  att bolagen  verkar  för  koncernnytta

och  helhetssyn

- utöva  ägarstyrning  av bolagen.

Sammantaget  görs  bedömningen  att  VKFs  verk-

samhet  är förenlig  med  ovan  fastställda  ändamål

och  direktiv.

VkF  har  2019  erhållit/lämnat  koncernbidrag/ak-

tieägartillskott  enligt  följande:

Koncernbidrag  till  moderbolaget

Vimarhem  AB

Vimmerby  Energi  och Miljö  AB

27

3 900

Koncernbidrag  från  moderbolaget

Vimmerby  Fibernät  AB 3 200

Aktieägartillskott  från  moderbolaget

Vimmerby  Fibernät  AB 16974

Koncernbidrag  från  Vimarhem  följer  reglerna  för  ut-

delning  ur allmännyttiga  bostadsföretag.

Bolagets  fastigheter

I bolaget  finns  en obebyggd  tomt.

Viktiga  händelser

Under  sommaren  2018  genomfördes  en utredning

kring  bostadsbolagets  styrning  och  ledning.  Utred-

ningen  resulterade  i att såväl  VkF  och  samtliga  dot-

terbolag  behöver  göra  en åtgärdsplan  utifrån  de

synpunkter  som  framkom.  Dialogen  och  utveckl-

ingsarbetet  kring  styrning  och  ledning  av och inom

Vimmerby  kommuns  bolagskoncern  har  fortsatt  un-
der  året.

Under  2019  rekryterades  en ny VD  till Vimarhem
AB.

Risker

Koncernens  risker  är  främst  räntenivån  på upp-

tagna lån. För Vimmerby Energi & MiJö AB är dess-
utom  prisnivå  för  inköp  av el samt  pris  och  tillgång

på bränsle  ti1l värmeverksamheten  riskfaktorer.  För

Vimarhem  AB  är riskerna  främst  hyresnivån,  uthyr-

ningsgraden,  finansiella  kostnader  och  förvaltnings-
kostnader.

Dotterbolag

VIMMERBYENERGI  & MILJö  AB

Vimmerby  Energi  & Miljö  AB  levererar  förnybar  el-

och  värmeenergi  till lokala  kunder.  Bolaget  tar  hand

om  avlopp  och  avfall  och  levererar  vårt  viktigaste
livsmedel  -  rent  vatten.

Dotterbolaget  Vimmerby  Energiförsäljning  AB  har

sin  verksamhet  i framförallt  Vimmerby  kommun  och

bedriver  handel  med  förnybar  energi.  Dotterbolaget

Vimmerby  Energi  Nät  AB äger  sedan  I januari

2016  elnätet  och  bedriver  elnätsverksamheten  som
tidigare  låg i moderbolaget.
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Viktiga  händelser

Under  året  har  bolaget  haft  en tillgänglighet  på to-

talt  99,8%  på Kraftvärmeverket  Tallholmen.  Pro-

duktionen  har  sjunkit  väsentligt  på grund  av det

låga  behov  av värme  som  varit  under  året.  De el-

certifikat  och  utsläppsrätter  som  erhålls  vid kraft-

produktionen  har  sålts  enligt  plan  under  året  men

priset  på elcertifikat  har  kraftigt  sjunkit  till en väl-

digt  låg nivå.

Sophämtningsentreprenaden  har  väsentligt  för-

bättrats  och  fungerade  under  året  bra.  Förpack-

nings  och  tidningsinsamlingen  FTI har  fått  ökat

ansvar  och  har  under  året  hållit  samråd  med  alla

kommuner  för  att kunna  ansöka  om ett  bostads-

nära  Tillståndspliktigt  Insamlings  System,  TIS.

Därför  har  vi awaktat  med  att bygga  ut vårt  sy-

stem  med  fastighetsnära  insamling  till verksam-

heter  och  fastighetsägare.

Bevattningsförbud  infördes  återigen  under  som-

maren  med  ett  gott  resultat.  Tack  vare  informa-

tionsinsatser  och  kundernas  hushållning  kan  man

konstatera  att bolaget  under  sommaren  sparade

in ca 20%  av vattnet  jämfört  mot  tidigare  år.

Samverkansprojektet  BRIS  (Bästa  Reningsverket

i Sverige)  tillsammans  med  Arla  och  Åbro  för  att

hantera  ombyggnaden  av förbehandIingsanlägg-

ningen  vid reningsverket  i Vimmerby  har  fortsatt

under  året.

Årets  upplaga  av Nils  HoIgerssonundersökningen

visar  att  bolaget  bibehåller  sin plats  som  näst

bästa  alternativet  i länet  vid jämförelse  av taxor

och  avgifter.

Under  sommaren  genomfördes  en medarbetare-

undersökning  där  bolaget  erhöll  "Väl  godkänd

medarbetarnöjdhet".

Framtiden

Bolaget  kommer  att  jobba  vidare  med  sin  optime-

ring  av driften  på kraftvärmeverket  Tallholmen  för

att  nå bästa  effektivitet  och  tillgänglighet.  Prismod-

ellen  för  fjärrvärme  kommer  att ses  över.

Bolaget  jobbar  aktivt  vidare  med  att  långsiktigt

stärka  dricksvattentilIgången.

Ökad  påverkan  från  klimatförändringar  blir  en allt

viktigare  del i bolagets  långsiktiga  planering.

Nyckeltal

Avser  koncernen  Vimmerby  Energi  & Miljö.

2019  2018

Nettoomsättning  246  312  240  403
Resultat  efter  finan-

siellaposter  9140  12611

Balansomslutning  895  604  863  974

Soliditet%  'l7  18

Ägarkrav

Kommunfullmäktige  har  i särskilda  ägardirektiv
fastställt  ekonomiska  mål:

- soliditet  skall  överstiga  20 procent

- avkastning  2 procent

- utdeIning/koncernbidrag  skall  göras  genom  av-

stämning  i samband  med  bokslut

Bolaget  har  klarat  avkastningsmålet  (2%),  men  inte

målet  för  soliditet  ('1 7%).

VIMARHEM  AB

Bostadsbolaget  Vimarhem  AB  förvaltade  vid årets

slut  4 329  bostadslägenheter,  85 lokaler,  445  ga-

rage  och  carports  samt  149  avgiftsbelagda  bilplat-

ser.  Bostädernas  genomsnittshyra  var  956,46

kr/kvm  per  2019-12-31.SammanIagda  ytan,  förutom

garage,  var  vid samma  tillfälle  95171  kvm.  Verkligt

värde  på bolagets  fastigheter  uppgår  till 780  450

tkr.  Värdet  har  fastställts  med  en kombinerad  till-

lämpning  av ortsprismetod  och  avkastningsmetod.

Vimarhem  utför  även  drift-  och  fastighetsskötsel  åt

Vimmerby  kommun,  med  en yta  om ca 115  000
kvm.

Investeringar

Under året har föJande större investeringar utförts
inom  fastighetsbeståndet:

Norrgården,  fönster/pIåtinkIädnad

Norra  Storgatan  2, Södra  Vi, ombyggnad  till LSS-
verksamhet

Ringvägen  i Gullringen,  stambyte

Storebro,  Södra  Vi, Rumskulla,  fiber

Sörgården,  fönsterbyte

Centrumgatan  Storebro,  fönsterbyte

Torgrundan,  Storebro,  takbyte/fönsterbyte

Storebro,  Vimmerby,  sopsorteringssystem  Moloker

Norrgårdsgatan,  Vimmerby,  fönsterbyte/utbyte  pa-
nel

Pistolsmeden,  Vimmerby,  projektering  nybyggnat-
ion
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Framtiden

Under  2020  kommer  sannolikt  antalet  outhyrda  lä-

genheter  att  öka,  främst  i ytterområdena.  Migrat-

ionsverket  hyr  fortfarande  22 lägenheter  i Store-

bro  och  har  inte  aviserat  om någon  uppsägning  av

kontrakten.

Vimarhem  kommer  att  under  2020  arbeta  med  pri-

oriterade  handlingsplaner  och  åtgärder  för  att

uppnå  målsättningar  i verksamhetens  styrdoku-

ment.  Digital  utveckling  är ett av områdena.

Byggnationen  av Pistolsmeden  2 avbröts  hösten

2019  p g a ekonomiska  förutsättningar.  Under

2020  kommer  Vimarhem  AB  att  ta fram  en fastig-

hetsutvecklingsplan  för  framtida  nyproduktioner.

Under  2020  kommer  arbetet  med  att  underhålla

och  standardförbättra  de äldre  fastigheterna  att

fortsätta.  De  flesta  av åtgärderna  har  en energibe-

sparande  påverkan.  Majoriteten  av de äldre  fastig-

heterna  har  en bra  direktavkastning  och  attraktiva

lägen,  dessa  fastigheter  är  viktiga  för  Vimarhems

framtida  ekonomi.

Under  2020  beräknar  Vimarhem  att  investera  ca

40 miljoner  i nyproduktion,  standardförbättringar

samt  övriga  aktiverbara  kostnader.

Vimarhem  har  tecknat  avtal  med  Vimmerby  Fiber

angående  fibrering  av ytterområdena.  Förhopp-

ningsvis  kommer  detta  bli klart  under  2020.

En ny avfallshantering  trädde  i kraft  under  2018,

vilket  medför  att  Vimarhem  kommer  att bygga  om

och  bygga  till nya  soprum  under  2020.

En mindre  multiarena  kommer  att  upprättas  på Vi-

marhems  fastighet  i Storebro  centrum.  Detta  är ett

utemiljöprojekt  som  kan  skapa  en bra  integrat-

ionsfrämjande  faktor  för  de många  nyanlända  som

bor  i närområdet.  Boverket  har  beviljat  bidrag  med

50%  av totala  kostnaden.

Inom  ramen  för  boinfIytandeverksamheten  arbetar

Vimarhem  AB  tillsammans  med  Hyresgästföre-

ningen  för  att  utveckla  hyresgästernas  inflytande

över  sitt  boende.  Delårsrapporterna  redovisas

kontinuerligt  liksom  väsentliga  händelser  som  på-

verkar  de boendes  och  bolagets  ekonomi.

Systematiskt  hyressättningsarbete  är något  som

Vimarhem  AB  kommer  att börja  arbeta  med  under

2020,  i samarbete  med  Hyresgästföreningen.

Detta  innebär  att  lägenhetens  hyra  bestäms  av

faktorer  som  exempelvis  läge,  standard  och  till-

gänglighet.

Nyckeltal

Nettoomsättning

(inklusive  sidointäkter
och  förvaItningsuppdrag)

Resultat  efter  finan-

siella  poster

Balansomslutning

Soliditet  %

2019  2018

104  886  103  958

6 896  6 085

359  950  348  932

10  IO

Ägarkrav

Kommunfullmäktige  har  i särskilda  ägardirektiv  fast-

ställt  ekonomiska  mål:

- soliditet  skall  förbättras

- avkastning  3 procent

- utdeIning/koncernbidrag  skall  göras  genom  av-

stämning  i samband  med  bokslut

Bolaget  har  klarat  avkastningsmålet  (3%).

VIMMERBYFIBERNÄT  AB

Tre  byalag  inom  kommunen  har  anlagt  fiberkanali-

sation  enligt  Vimmerby  kommuns  byalagskoncept

och  markanvisningar.  Från  och  med  20"14-09-01

har  byalagen  överlåtit  ägandet  till Vimmerby  Fiber-

nät  AB.  Sedan  2015  handhas  byalagens  drift  och

förvaltning  av Vimmerby  Fibernät  AB.  2019  överlät

kommunen  fibernätet  till  Vimmerby  Fibernät  AB.

Bolaget  bedriver  uthyrning  av s k "svartfiber"  till

framförallt  kommunens  IT-närverk  samt  levererar

bredbandsansIutningar  till privathushåll.

Under  året  nåddes  en förlikning  i den  process  som

följde  tidigare  upphandling  och  tilldelning  av tjänste-

koncession.

Bolaget  har  gått  med  i samverkansarbeten  med

Smålands  Bredband  samt  SydOstNet  vilka  båda  är

sammanslutningar  av stadsnätsägare  på Smålands

högland  samt  inom  Kalmar  län med  syfte  att  stärka

affärsmöjigheterna  regionalt.

En uppdaterad  värdering  har  gjorts  av bolagets  in-

vesteringar  i fibernät  som  har  lett  till en nedskriv-

ning  under  året.

Framtiden

Fortsatt  fokus  på förvaltning  av nätet  samt  förtät-

ning  och  nyanslutning.  Bevakning  av teknikutveckl-
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Nyckeltal

Nettoomsättning

Resultat  efter  finansi-
ella  poster

Balansomslutning

Soliditet  %

2019

2 943

-22105

!51277

2

2018

2 056

-1 738

52 621

6

Ägarkrav

Kommunfullmäktige  har  i särskilda  ägardirektiv
fastställt  ekonomiska  mål:

- soliditet  skall  överstiga  10  procent
- avkastning  2 procent
- utdelning/koncernbidrag  skall  göras  genom  av-
stämning  i samband  med  bokslut

Bolaget  har  en negativ  avkastning,  och  har  inte
klarat  målet  för  soliditet.
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Utveckling  av  företagets  verksamhet,  resultat  och  ställning  (tkr)

Koncernen

Nettoomsättning

Balansomslutning

Avkastning  på totalt

kapital  %

Soliditet  %

Definitioner:  se not  37

2019

331 983

1 302 803

1

i5

2018

329 057

1 279 515

2

i6

2017

301 555

1226  501

3

16

2016

308 002

1241  800

2

i5

Moderföretaget

Nettoomsättning

Balansomslutning

Soliditet  %

Definitioner:  se not  37

:oig

30

193  227

75

2018

30

189  662

85

2017

20

184  700

87

2016

34

179  766

88

Förslag  till  disposition  av företagets  vinst  eller  förlust

Styrelsen  föreslår  att  fritt  eget  kapital,  tkr  118  212,  disponeras  enligt  följande:

Balanseras  i ny räkning  (tkr)  118  212

Summa  418 212

Vad  beträffar  koncernens  och  moderföretagets  resultat  och  ställning  i övrigt,  hänvisas  till

efterföljande  resultat-  och balansräkningar  med  tillhörande  noter.
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Resultaträkning  - koncernen

Beloppitkr

Nettoomsättning

Övriga  rörelseintäkter

Rörelsens  kostnader

Råvaror  och  förnödenheter

Handelsvaror

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Av-  och  nedskrivningar  av materiella  och
immateriella  anIäggningstiIIgångar

Övriga  Melsekostnader

Rörelseresultat

Resu/tat  från  finansie1la  poster

Resultat  från  värdepapper  och  fordringar
som  är anIäggningstiIIgångar

Övriga  ränteintäkter  och  liknande  resultatposter
Räntekostnader  och liknande  resultatposter

Resultat  efter  finansiella  poster

Resultat  före  skatt

Skatt  på årets  resultat

Årets  resultat

Hänförligt  till

Moderföretagets  aktieägare

lnnehav  utan  bestämmande  inflytande

Not :o-tg

331 983

4 412

336  395

- 59166

- 53 384

- 79 967

- 59 976

6

7

8

- 76 030

-209

7 663

377

260

-17  490

-g tgo

-9190

13 -1 517

-10  707

-10  707

o

2018

329  057

750

329  807

- 55158

-46  912

- 76 345

- 59 781

- 55 594

- 7 832

28 185

377

256

-16  052

12  766

12 766

-a1274

11 492

11492

o
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Balansräkning  - koncernen
Beloppitkr

TILLGÅNGAR

AnläggningstiIlgångar

lmmaterie[la  ardäggningstiilgångar

Koncessioner,  patent,  licenser,  varumärken
samt  liknande  rättigheter

Materiella  anläggningstillgångar

Byggnader  och  mark

Maskiner  och  andra  tekniska  anläggningar
Inventarier,  verktyg  och installationer

Pågående  nyanläggningar  och  förskott
avseende  materiella  anIäggningstillgångar

Finansiella  anIäggningstillgångar

Ägarintressen  i övriga  företag

Andra  långfristiga  värdepappersinnehav

Andra  långfristiga  fordringar

Summa  anIäggningstillgångar

0msättningstiIlgångar

Varulager  m m

Råvaror  och  förnödenheter

Kortfristiga  fordringar

Kundfordringar

Fordringar  hos  Vimmerby  kommun

Övriga  fordringar

FÖrutbetalda  kostnader  och upplupna  intäkter

/'(assa  och  bank

Kassa  och  bank

Summa  omsättningstiIIgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR

Not 2019-12-31

2120

2120

14, 15

16

17

520 192

602 612

25 413

18 4"1 479

1 189  696

20

21 , 22

24

10 510

85

8 955

19 550

1211  366

8 703

8 703

25

65 429

7 530

5 928

3 839

82 726

8

8

9-1437

1 302  803

2018-12-3j

6 739

6 739

513  291

619  270

27111

18  823

1178  495

10 510

85

10 848

21 443

1206  677

5 818

5 818

46 332

5 709

10 796

4171

67 008

72 838

1279  515
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Balansräkning  - koncernen

Beloppitkr

EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Aktiekapital

Övrigt  tillskjutet  kapital

Balanserat  resultat  inkl årets  resultat

Eget  kapital  hänförligt  till moderföretagets  aktieägare

Innehav  utan  bestämmande  inflytande

Summa  eget  kapital

Avsättningar

Avsättningar  för  pensioner  och  liknande  förpliktelser

Uppskjuten  skatteskuld

Övriga  avsättningar

Långfristiga  skulder

Övriga  skulder  till kreditinstitut

Skulder  till Vimmerby  kommun

Övriga  skulder

Kortfristiga  skulder

Skulder  till kreditinstitut

Checkräkningskredit

Leverantörsskulder

Skulder  till Vimmerby  kommun

0vriga  skulder

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

SUMMA  EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER

Not 2019-12-31

6100

30 671

161 798

198  569

198  569

478

34 611

29 673

64 762

28 877  293

7 393

63146

947  832

30

11 304

39 618

2 517

15  258

22 943

91 640

i 302  803

2018-12-31

6100

30 671

i72  507

209  278

209  278

552

33101

43 906

77 559

844  648

7 393

6 406

858  447

54 481

36 759

1 851

18  234

22 906

134  231

1 279  515
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Rapport  över  förändringar  i eget  kapital

2018-1  2-3a1

Aktiekapital  Övrigt

tillskjutet

kapital

Ingående  balans

Årets  resultat

6100 35 129

Omåing  mellan  posterieget  kapital

Övrigt  -

Summa  

Vid  årets  utgång 6100

-4 458

-4 458

30 671

- koncernen

Bal.res.

jnkl  årets

resultat

156  557

11 492

4 458

4 458

172  507

2019-12-3i

Ingående  balans

Årets  resultat

AkHekapital

6100

Övrigt

tillskjutet

kapital

30 671

Omföring  mellan  posterieget  kapita1

öwigt  -

Summa  -

Vid årets  utgång  6100 30 671

Bal.res.

inkl  årets

resultat

172  505

-10 707

161 798

9 (36)

Summa  eget

kapital

197  786

11 492

209  278

Summa  eget

kapital

209  276

-10 707

198  569
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Kassaflödesanalys  - koncernen

Beloppitkr

Den  löpande  verksamheten

Resultat  efter  finansiella  poster

Justering  för  poster  som  inte  ingår  i kassaflödet

Betald  inkomstskatt

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten  före
förändringar  av rörelsekapital

Kassaflöde  från  förändringariröreIsekapital

Ökning(-)/Minskning(+)  av varulager
Ökning(-)/Minskning(+)  av nö5re1sefordringar
Ökning(+)/Minskning(-)  av rörelseskulder

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten

lnvesteringsverksamheten

Förvärv  av materiella  anIäggningstiIIgångar

Avyttring  av materiella  anläggningstiIlgångar

Förvärv  av immateriella  anIäggningstiIIgångar
Avyttring  av  immateriella  anIäggningstillgångar

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Upptagna  lån

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten

Årets  kassaflöde

Likvida  medel  vid  årets  början

Likvida  medel  vid  årets  slut

Not 2019

-9190

72 221

63 031

-2 781

60 250

-2 885

-11 052

-9874

36 439

-87  440

170

4 619

-82  651

46 208

46 208

34

-4

12

8

2018

12 766

62 182

74948

-2 668

72 280

-809

-27 038

21 397

65 830

- 77 551

82

- 3 226

-80  695

14 860

14 860

'J'-A-
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Resultaträkning  - moderföretaget

Belopp  i tkr

Nettoomsättning

Reire/sens  kostnader

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Rörelseresultat

Resultat  från  finansiella  poster

Resultat  från  andelar  i koncernföretag

Resultat  från  övriga  företag  som  det  finns  ett

ägarintresse  i

Nedskrivningar  av finansiella  anIäggningstiIIgångar

och  kortfristiga  placeringar

Övriga  ränteintäkter  och  liknande  resultatposter

Räntekostnader  och liknande  resultatposter

Resultat  efter  finansiella  poster

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag,  erhållna

Koncernbidrag,  lämnade

Resultat  före  skatt

Skatt  på årets  resultat

Arets  resultat

Not 2019

2

4

5

8

9

iO 375

-16974

17

-52

-17  405

3 927

- 3 200

-16  678

13

-16678

2018

-1 792

134

- a1896

1 060

375

19

-442

3 679

-1 800

i 437

-12

1 425
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Balansräkning  - moderföretaget

Beloppitkr

TILLGÅNGAR

AnläggningstilIgångar

Materiella  anläggningstilIgångar

Byggnader  och  mark

Finansiella  anläggningstillgångar

Andelar  i koncernföretag

Ägarintressen  i övriga  företag

Uppskjuten  skattefordran

Andra  långfristiga  Tordringar

Summa  anläggningstillgångar

0msättningstillgångar

Kortfristiga  fordringar

Fordringar  hos  koncernföretag

Aktuell  skattefordran

Övriga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Kassa  och  bank

Kassa  och bank

Summa  omsättningstiIIgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR

Not 2019-12-31

14, i5

163  637

10  410

167

1000

175214

175  221

17 067

682

124

133

18  006

18  006

193  227

2018-12-31

163  637

10  410

167

1000

175  214

175  221

13179

1145

117

14441

14441

189  662
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Balansräkning  - moderföretaget

Beloppitkr

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Bundet  eget  kapital

Aktiekapital

Reservfond

Fritt  eget  kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Avsäflningar

Avsättningar  för  pensioner  och  liknande  förpliktelser

Kortfristiga  skulder

Checkräkningskredit

Skulder  till  koncernföretag

Aktuell  skatteskuld

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

SUMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Not 2019-i2-31

26

29

30

6100

21 085

27  185

134  890

-16  678

118  212

145  397

375

375

27  201

20174

80

47  455

193  227

2C)7 8-12-31

6100

21 085

27  185

133  465

1425

134  890

162  075

443

443

25  045

1800

234

65

27144

189  662

Rapport  över  förändringar  i eget  kapital  - moderföretaget

2018-12-31  Bundet  eget  kapital  Fritt  eget  kapital
Aktiekapital  Uppskriv-  Reservfond  Över-  Fondför  Bal.res.

ningsfond  kursfond  verkjigtvärde  inklårets

resultat

Ingående  balans

Fusionsresultat

Årets  resultat

Vid årets  utgång

6100

6100

21 085

21 085

133  465

1 425

i34  89D

Summa  eget

kapita1

160  650

1 425

162  075

2019-12-31  Bundetegetkapital  Frittegetkapital
Aktiekepitaf  Uppskriv-  Reservfond  Över-  Fondför  Bal.res.

ningsfond  kursfond  verkligtvärde  inklårets

resultat

Ingående  balans

Fusionsresultat

Årets  resultat

Vid årets  utgång

6100

6100

21 085

21 085

134  890

-16 678

118212

Summa  eget

kapital

162  075

-16  678

145  397
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Kassaflödesanalys  - moderföretaget
Beloppitkr

Den  löpande  verksamheten

Resultat  effer  finansiella  poster
Justering  för  poster  som  inte  ingår  i kassaflödet

Betald  inkomstskatt

Kassaflöde  från  den  1öpande  verksamheten  före
förändringar  av  rörelsekapital

Kassaflöde  från  förändringariröreIsekapital

Ökning(-)/Minskning(+)  av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-)  av rörelseskulder

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten

Investeringsverksamheten

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Upptagna  lån

Erhållna  koncernbidrag

Lämnade  koncernbidrag

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten

Årets  kassaflöde

Likvida  medel  vid  årets  början

Likvida  medel  vid  årets  slut

2019

-17 405

i6  906

- 499

- 916

-1 415

-2 883

I 415

-2 883

2156

3 927

-3 200

2 883

34

2018

-741

-4 796

957

-4 580

2 701

3 679

-1 800

4 580
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Noter

Beloppitkr  om  inget  annat  anges

Not  1  Redovisningsprinciper

Årsredovisningen  har  upprättats  i enlighet  med  årsredovisningsIagen  och  Bokföringsnämndens
allmänna  råd BFNAR  2012:1  Årsredovisning  och koncernredovisning  (K3).

Tillgångar,  avsättningar  och  skulder  har  värderats  till anskaffningsvärden  om inget  annat  anges
nedan.

Materiella  anläggningstillgångar

Materiella  anIäggningstiIIgångar  redovisas  till anskaffningsvärde  minskat  med  ackumulerade
avskrivningar  och nedskrivningar.  I anskaffningsvärdet  ingår
förutom  inköpspriset  även  utgifter  som  är direkt  hänförliga  till  förvärvet.

Tillkommande  utgifter

Tillkommande  utgiffer  som  uppfyller  tillgångskriteriet  räknas  in i tillgångens  redovisade  värde.
Utgifier  för  löpande  underhåll  och  reparationer  redovisas  som  kostnader  när  de uppkommer.

För  vissa  av de materiella  anIäggningstiIIgångarna  (byggnader  samt  maskiner  och  andra  tekniska
lösningar)  har  skillnaden  i förbrukningen  av betydande  komponenter  bedömts  vara  väsentlig.
Dessa  tillgångar  har  därför  delats  upp  i komponenter  vilka  skrivs  av separat.

Avskrivningar

Avskrivning  sker  linjärt  över  tillgångens  beräknade  nyttjandeperiod  eftersom  det  återspeglar  den
förväntade  förbrukningen  av tillgångens  framtida  ekonomiska  fördelar.  Avskrivningen  redovisas
som  kostnad  i resultaträkningen.

Byggnader

Markanläggningar

Maskiner  och  andra  tekniska  anläggningar
Inventarier,  verktyg  och  installationer

Nyttjandeperiod

10-100  år

20 år

10-70  år

3-15  år

Byggnaderna  består  av ett antal  komponenter  med  olika  nyttjandeperioder.  Huvudindelningen  är
byggnader  och  mark.  Ingen  avskrivning  sker  på komponenten  mark  vars  nyttjandeperiod  bedöms
som  obegränsad.  Byggnaderna  består  av flera  komponenter  vars  nyttjandeperiod  varierar.

Följande  huvudgrupper  av komponenter  har  identifierats  och  ligger  till grund  för  avskrivningen  på
byggnader:

- Stomme

- StomkompIetteringar,  innerväggar  mm
- Installationer;  värme,  el, WS,  ventilation  mm
- Yttre  ytskikt;  fasader,  yttertak  mm
- Inre  ytskikt,  maskinell  utrustning  mm

100  år

20-40  år

20-45  år

20-50  år

10-20  år

Nedskrivningar  - materiella  och  immateriella  anIäggningstiIlgångar  samt  andelar  i
koncernföretag

Vid  varje  balansdag  bedöms  om  det  finns  någon  indikation  på att  en tillgångs  värde  är lägre  än
dess  redovisade  värde.  Om en sådan  indikation  finns,  beräknas  tillgångens  återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet  är  det  högsta  av verkligt  värde  med  avdrag  för  försäIjningskostnader  och
nyttjandevärde.  Vid beräkning  av nyttjandevärdet  beräknas  nuvärdet  av de framtida  kassaflöden
som  tillgången  väntas  ge upphov  till i den  löpande  verksamheten  samt  när  den avyttras  eller
utrangeras.  Den  diskonteringsränta  som  används  är  före  skatt  och  återspeglar  marknadsmässiga

(,U
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bed6mningar  av pengars  tidsvärde  och  de risker  som  avser  tillgången.  En tidigare  nedskrivning
återförs  endast  om de skäl  som  låg till grund  för  beräkningen  av återvinningsvärdet  vid den
senaste  nedskrivningen  har  förändrats.

Leasing

Leasetagare

Alla  leasingavtal  har  klassificerats  som  finansiella  eller  operationella  leasingavtal.  Ett  finansiellt
leasingavtal  är ett leasingavtal  enligt  vilka  de risker  och  fördelar  som  är förknippade  med  att  äga
en tillgång  i allt  väsentligt  överförs  från  leasegivaren  till leasetagaren.  Ett  operationellt  leasing-
avtal  är ett leasingavtal  som  inte  är ett finansiellt  leasingavtal.

Finansiella  leasingavtal

Rättigheter  och  skyldigheter  enligt  finansiella  leasingavtal  redovisas  som  tillgång  och  skuld  i
balansräkningen.  Vid  det  första  redovisningstiIIfäIIet  värderas  tillgången  och  skulden  till det  lägsta
av tillgångens  verkliga  värde  och  nuvärdet  av minimiIeaseavgifterna.  Utgiffer  som  är  direkt
hänförbara  till ingående  och  upplägg  av leasingavtalet  läggs  till det  belopp  som  redovisas  som
tillgång.

Efter  det  första  redovisningstiIIfäIIet  fördelas  minimiIeaseavgifterna  på ränta  och  amortering  av
skulden  enligt  effektivräntemetoden.  Variabla  avgifter  redovisas  som  kostnader  det  räkenskapsår
de uppkommit.

Den  leasade  tillgången  skrivs  av över  nyttjandeperioden.

Operationella  leasingavtal

Leasingavgifterna  enligt  operationella  leasingavtal,  inklusive  förhöjd  förstagångshyra  men
exklusive  utgiffer  för  tjänster  som  försäkring  och underhåll,  redovisas  som  kostnad  linjärt  över
leasingperioden.

Utländsk  valuta

FÖr poster  som  ingår  i en säkringsrelation  - se under  rubriken  "Säkringsredovisning".

Posteriutländsk  valuta
Monetära  poster  i utländsk  valuta  räknas  om  till balansdagens  kurs.  Icke-monetära  poster  räknas
inte  om utan  redovisas  till kursen  vid anskaffningstiIIfäIIet.

VaIutakursdifferenser  som  uppkommer  vid reglering  eller  omräkning  av monetära  poster  redovisas  i
resultaträkningen  det  räkenskapsår  de uppkommer.

Varulager

Varulagret  är upptaget  till det  lägsta  av anskaffningsvärdet  och nettoförsäIjningsvärdet.  Därvid  har
inkuransrisk  beaktats.  Anskaffningsvärdet  beräknas  enligt  först  in- först  ut- principen
I anskaffningsvärdet  ingår  förutom  utgifier  för  inköp  även  utgiffer  för  att bringa
varorna  till deras  aktuella  plats  och  skick.

Finansiella  tillgångar  och  skulder
Finansiella  tillgångar  och  skulder  redovisasi  enlighet  med  kapitel  Il  (Finansiella  instrument
värderade  utifrån  anskaffningsvärdet)i  BFNAR  2012:1.

Redovisning  i och  borttagande  från  balansräkningen
En finansiell  tillgång  eller  finansiell  skuld  tas  upp  i balansräkningen  när  företaget  blir  part  i
instrumentets  avtalsmässiga  villkor.  En finansiell  tillgång  tas  bort  från  balansräkningen  när  den
avtalsenliga  rätten  till kassaflödet  från  tillgången  har  upphört  eller  reglerats.  Detsamma  gäller  när
de risker  och  R5rde1ar som  är  förknippade  med  innehavet  i allt  väsentligt  överförts  till annan  part
och  företaget  inte  längre  har  kontroll  över  den  finansiella  tillgången.  En finansiell  skuld  tas bort  från
balansräkningen  när  den  avtalade  förpliktelsen  fullgjorts  eller  upphört.
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Värdering  av  finansiella  tillgångar
Finansiella  tillgångar  värderas  vid första  redovisningstiIIfäIIet  till anskaffningsvärde,  inklusive
eventuella  transaktionsutgifter  som  är direkt  hänförliga  till förvärvet  av tillgången.

Finansiella  omsättningstiIIgångar  värderas  efter  första  redovisningstiIIfäIIet  till det  lägsta  av
anskaffningsvärdet  och nettoförsäljningsvärdet  på balansdagen.

Kundfordringar  och övriga  fordringar  som  utgör  omsättningstiIIgångar  värderas  individuellt  till det
belopp  som  beräknas  inflyta.

Finansiella  anIäggningstiIIgångar  värderas  effer  fÖrsta  redovisningstiIIfäIIet  till anskaffningsvärde
med  avdrag  för  eventuella  nedskrivningar  och  med  tillägg  för  eventuella  uppskrivningar.

Värdering  av  finansiella  skulder
Finansiella  skulder  värderas  till upplupet  anskaffningsvärde.  Utgifter  som  är direkt  hänförliga  till
upptagande  av lån korrigerar  lånets  anskaffningsvärde  och  periodiseras  enligt  effektivränte-
metoden.  Kortfristiga  skulder  redovisas  till anskaffningsvärde.

Säkringsredovisning

Säkringsredovisning  tillämpas  endast  då det  finns  en ekonomisk  relation  mellan  säkrings-
instrumentet  och  den  säkrade  posten  som  överensstämmer  med  företagets  mål  för
riskhantering.  Dessutom  krävs  att  säkringsförhåIIandet  förväntas  vara  mycket  effektivt  under  den
period  för  vilken  säkringen  har  identifierats  samt  att  säkringsförhåIIandet  och  företagets  mål  för
riskhantering  och riskhanteringsstrategi  avseende  säkringen  är dokumenterade  senast  när
säkringen  ingås.

Säkring  av  ränterisk

Ränteswappar  som  effektivt  säkrar  kassaflödesrisk  i räntebetalningar  på skulder  värderas  till
nettot  av upplupen  fordran  på rörlig  ränta  och upplupen  skuld  avseende  fast  ränta  och
skillnaden  redovisas  som  räntekostnad  respektive  ränteintäkt.  Säkringen  är effektiv  om  den
ekonomiska  innebörden  av säkringen  och  skulden  är densamma  som  om skulden  i stället  hade
tagits  upp  till en fast  marknadsränta  när  säkringsförhållandet  inleddes.

Ersättningar  till  anställda

Ersättningar  till  anställda  efler  avslutad  anställning
Klassificering

Planer  för  ersättningar  efter  avslutad  anställning  klassificeras  som  antingen  avgiffsbestämda  eller
förmånsbestämda.

Vid  avgiftsbestämda  planer  betalas  fastställda  avgifter  till ett  annat  företag,  normalt  ett
försäkringsföretag,  och  företaget  har  inte  längre  någon  förpliktelse  till den  anställde  när  avgiften
är betald.  Storleken  på den  anställdes  ersättningar  efter  avslutad  anställning  är beroende  av de
avgifter  som  har  betalats  och  den  kapitalavkastning  som  avgifterna  ger.

Vid  förmånsbestämda  planer  har  företaget  en förpliktelse  att lämna  de överenskomna
ersättningarna  till nuvarande  och  tidigare  anställda.  Företaget  bär  i allt  väsentligt  dels  risken  att
ersättningarna  kommer  att  bli högre  än förväntat  (aktuariell  risk),  dels  risken  att avkastningen
på tillgångarna  awiker  från  förväntningarna  (investeringsrisk).  Investeringsrisk  föreligger  även
om tillgångarna  är överförda  till ett  annat  företag.

Avgiftsbestämda  planer

Avgifterna  för  avgiftsbestämda  planer  redovisas  som  kostnad.  Obetalda  avgifter  redovisas  som
skuld.

Förmånsbestämda  planer

Företag  har  valt  att tillämpa  de förenklingsregler  som  finnsi  BFNAR  2012:"1.

Planer  för  vilka  pensionspremier  betalas  redovisas  som  avgifisbestämda  vilket  innebär  att
avgifterna  kostnadsförs  i resultaträkningen.
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Ersättningar  vid  uppsägning

Ersättningar  vid  uppsägningar,  i den  omfattning  ersättningen  inte  ger  företaget  några  framtida
ekonomiska  fördelar,  redovisas  endast  som  en skuld  och en kostnad  när  företaget  har  en legal
eller  informell  förpliktelse  att antingen

a) avsluta  en anställds  eller  en grupp  av  anställdas  anställning  före  den normala  tidpunkten  för
anställningens  upphörande,  eller
b) lämna  ersättningar  vid uppsägning  genom  erbjudande  för  att  uppmuntra  frivillig  avgång.
Ersättningar  vid  uppsägningar  redovisas  endast  när  företaget  har  en detaljerad  plan  för
uppsägningen  och  inte  har  någon  realistisk  möjighet  att annullera  planen.

Skatt

Skatt  på årets  resultat  i resultaträkningen  består  av aktuell  skatt  och  uppskjuten  skatt.  Aktuell
skatt  är inkomstskatt  för  innevarande  räkenskapsår  som  avser  årets  skattepliktiga  resultat  och
den  del av tidigare  räkenskapsårs  inkomstskatt  som  ännu  inte  har  redovisats.  Uppskjuten  skatt
är inkomstskatt  för  skattepliktigt  resultat  avseende  framtida  räkenskapsår  till följd  av tidigare
transaktioner  eller  händelser.

Uppskjuten  skatteskuld  redovisas  för  alla  skattepliktiga  temporära  skillnader,  dock  inte  för
temporära  skillnader  som  härrör  från  första  redovisningen  av goodwill.  Uppskjuten  skattefordran
redovisas  för  avdragsgilla  temporära  skillnader  och  för  möjligheten  att i framtiden  använda
skattemässiga  underskottsavdrag.  Värderingen  baseras  på hur  det  redovisade  värdet  för
motsvarande  tillgång  eller  skuld  förväntas  återvinnas  respektive  regleras.  Beloppen  baseras  på
de skattesatser  och  skatteregler  som  är beslutade  per  balansdagen  och  har  inte  nuvärde-
beräknats.

Uppskjutna  skattefordringar  har  värderats  till högst  det  belopp  som  sannolikt  kommer  att
återvinnas  baserat  på innevarande  och  framtida  skattepliktiga  resultat.  Värderingen  omprövas
varje  balansdag.

I koncernbalansräkningen  delas  obeskattade  reserver  upp  på uppskjuten  skatt  och  eget  kapital.

Avsättningar

En avsättning  redovisas  i balansräkningen  när  företaget  har  en legal  eller  informell  fÖrpliktelse
till fi51jd av en inträffad  händelse  och  det  är sannolikt  att  ett  utflöde  av resurser  krävs  för  att
reglera  förpliktelsen  och  en tillförlitlig  uppskattning  av beloppet  kan  göras.

Vid  första  redovisningstiIIfäIIet  värderas  avsättningar  till den bästa  uppskattningen  av det  belopp
som  kommer  att  krävas  för  att  reglera  förpliktelsen  på balansdagen.  Avsättningarna  omprövas
varje  balansdag.

Avsättningen  redovisas  till nuvärdet  av de  framtida  betalningar  som  krävs  för  att reglera
förpliktelsen.

EventuaIförpIikteIser

En eventuaIförpIikteIse  är:

- En möjlig  förpliktelse  som  till följd  av inträffade  händelser  och  vars  förekomst  endast  kommer  att
bekräffas  av en eller  flera  osäkra  framtida  händelser,  som  inte  helt  ligger  inom  företagets  kontroll,
inträffar  eller  uteblir,  eller

- En befintlig  förpliktelse  till följd  av inträffade  händelser,  men  som  inte  redovisas  som  skuld  eller
avsättning  eftersom  det  inte  är sannolikt  att ett utflöde  av resurser  kommer  att krävas  för  att
reglera  förpliktelsen  eller  förpliktelsens  storlek  inte  kan beräknas  med  tillräcklig  tillförlitlighet.

EventuaIförpIikteIser  är en sammanfattande  beteckning  för  sådana  garantier,  ekonomiska  åtaganden
och  eventuella  förpliktelser  som  inte  tas upp  i balansräkningen.

Intäkter

Det  inflöde  av ekonomiska  fördelar  som  företaget  erhållit  eller  kommer  att erhålla  för  egen  räkning
redovisas  som  intäkt.  Intäkter  värderas  till  verkliga  värdet  av det  som  erhållits  eller  kommer  att
erhållas,  med  avdrag  för  rabatter.
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Försäljning  av varor

Vid försäljning  av varor  redovisas  intäkten  vid leverans.

Tjänsteuppdrag  och entreprenadavtal  -  löpande  räkning

Inkomst  från  uppdrag  på k5pande  räkning  redovisas  som intäkt  i takt  med att arbete  utförs  och
material  levereras  eller  förbrukas.

Tjänsteuppdrag  och entreprenadavta1  -  fast  pris

Uppdragsinkomster  och uppdragsutgifter  för  uppdrag  till fast  pris redovisas  som intäkt  och

kostnad  med utgångspunkt  från  färdigstäIIandegraden  på balansdagen.

Ränta,  royalty  och utdelning

Intäkt  redovisas  när de ekonomiska  fördelarna  som är förknippade  med transaktionen  sannolikt

kommer  att tillfalla  företaget  samt  när inkomsten  kan beräknas  på ett tillförlitligt  sätt.

Ränta  redovisas  som intäkt  enligt  effektivräntemetoden.

Utdelning  redovisas  när ägarens  rätt att erhålla  betalningen  har  säkerställts.

Offentliga  bidrag

Ett offentligt  bidrag  som inte är förknippat  med krav  på framtida  prestation  redovisas  som intäkt

när villkoren  för  att få bidraget  uppfyllts.  Ett offentligt  bidrag  som är förenat  med krav  på framtida

prestation  redovisas  som intäkt  när prestationen  utförs.  Om bidraget  har  tagits  emot  innan

villkoren  för  att redovisa  det som intäkt  har uppfyllts,  redovisas  bidraget  som en skuld.

Koncernredovisning

Dotterföretag

Dotterföretag  är företag  i vilka  moderFöretaget  direkt  eller  indirekt  innehar  mer  än 50 % av röste-

talet  eller  på annat  sätt har ett bestämmande  inflytande.  Bestämmande  inflytande  innebär  en rätt

att utforma  ett företags  finansiella  och operativa  strategier  i syffe  att erhålla  ekonomiska  fördelar.

Redovisningen  av rörelseförvärv  bygger  på enhetssynen.  Det innebär  att förvärvsanalysen

upprättas  per  den tidpunkt  då förvärvaren  får  bestämmande  inflytande.  Från och med denna

tidpunkt  ses förvärvaren  och den förvärvade  enheten  som en redovisningsenhet.  Tillämpningen

av enhetssynen  innebär  vidare  att alla tillgångar  (inklusive  goodwill)  och skulder  samt  intäkter  och
kostnader  medräknas  i sin helhet  även  för  delägda  dotterföretag.

Anskaffningsvärdet  fe5r dotterFöretag  beräknas  till summan  av verkligt  värde  vid förvärvstidpunkten

fe5r erlagda  tillgångar  med tillägg  av uppkomna  och övertagna  skulder  samt  emitterade  eget

kapitalinstrument,  utgiffer  som är direkt  hänförliga  till rörelseförvärvet  samt  eventuell  tilläggs-

köpeskilling.  I förvärvsanalysen  fastställs  det  verkliga  värdet,  med några  undantag,  vid

förvärvstidpunkten  av förvärvade  identifierbara  tillgångar  och övertagna  skulder  samt  minoritets-

intresse.  Minoritetsintresse  värderas  till verkligt  värde  vid förvärvstidpunkten.  Från  och med

förvärvstidpunkten  inkluderas  i koncernredovisningen  det  förvärvade  företagets  intäkter  och

kostnader,  identifierbara  tillgångar  och skulder  liksom  eventuell  uppkommen  goodwill  eller  negativ
goodwill.

Redovisningsprinciper  i moderföretaget

Redovisningsprinciperna  i modeföretaget  överensstämmer  med de ovan  angivna  redovisnings-
principerna  i koncernredovisningen  utom  i nedanstående  fall.

Finansie1la  ti11gångar  och skulder

Andelaridotterföretag,  intresseföretag  och gemensamt  styrda  företag

Andelar  i dotteföretag,  intresseföretag  och gemensamt  styrda  företag  redovisas  till

anskaffningsvärde  minskat  med ackumulerade  nedskrivningar.  I

anskaffningsvärdet  ingår  förutom  inköpspriset  även  utgifter  som är direkt  hänförliga  till förvärvet.
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Koncernbidrag  och aktieägartillskott
Koncernbidrag  som erhållits/lämnats  redovisas  som en bokslutsdisposition  i resultaträkningen.
Det erhållna/lämnade  koncernbidraget  har påverkat  företagets  aktuella  skatt.

Fusion

Fusionen  av dotterföretagen  har redovisats  i enlighet  med BFNAR  1999:1 "Fusion  av helägt
aktiebolag".  Koncernvärdemetoden  har tillämpats  vilket innebär  att moderföretaget  har redovisat
de fusionerade  dotterföretagens  tillgångar  och skulder  till de värden  dessa hade i koncernredo-
visningen.
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Not  2 Nettoomsättning  per  rörelsegren  och  geografisk  marknad

Koncernen

Nettoomsättning  per  rörelsegren

Vimmerby  Energi  och  Miljö  AB, koncernen
Vimarhem  AB

Vimmerby  Fibernät  AB

Moderföretaget

Neffoomsättning  per  rörelsegren

Koncernintern  försäljning

2019

225  528

104  886

1 569

331 983

2019

2018

223  265

103  958

1834

329  057

2018

Not  3 Övriga  rörelseintäkter

Koncernen

Återföring  avsättning  VA-verksamhet

Återföring  avsättning  RenhåIlningsverksamhet

Återföring  avsättning  sluttäckning  deponi
Realisationsvinster

Övrigt

20j9

2 250

250

1274

170

468

4 412

2018

82

668

750

Not  4 Arvode  och  kostnadsersättning  till  revisorer

Koncern

Jerker  Stenqvist,  KPMG  AB
Revisionsuppdrag

Revisionsverksamhet  utöver  revisionsuppdraget

Förtroendevalda  lekmannarevisorer

Revisionsuppdrag

Moderf5retag

Jerker  Stenqvist,  KPMG  AB
Revisionsuppdrag

2019

407

121

10

57

2018

313

52

10

51

Med  revisionsuppdrag  avses  granskning  av årsredovisningen  och bokföringen  samt  styrelsens
och  verkställande  direktörens  förvaltning,  övriga  arbetsuppgifter  som  det  ankommer  på företagets
revisor  att  utföra  samt  rådgivning  eller  annat  biträde  som  föranleds  av iakttagelser  vid  sådan
granskning  eller  genomförandet  av sådana  övriga  arbetsuppgifter.
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Not  5 Anställda,  personalkostnader  och  arvoden  till  styrelse

Medelantalet  anställda

2019

varav

män 2018

Moderföretaget

Sverige

Totalt  i moderföretaget

Dotterföretag

Sverige

Totalt  i dotterföretag

Koncernen  totalt

Redovisning  av könsfördelning  bland  ledande  befattningshavare

Andel  kvinnor

Moderföretaget

Styrelsen

Övriga  ledande  befattningshavare

varav

män

77%

Koncernen  totalt

Styrelsen 15%
Öwigaledandebefattningshavare  36%

Löner  och  andra  ersättningar  samt  sociala  kostnader,  inklusive  pensionskostnader

2019  2018
1J5neroch Sociala Löneroch

ersättningar  kostnader  ersättningar

ModerFöretaget  105  34  102
(varavpensronskostnad) 1) (33) 1)

Dotterföretag  39152  16255  38441
(varavpensronskostnad) (4084)

Koncernentotalt  39257  16289  38 543
(varavpensronskostnad) 2) (4117)  2)

20j8-12-31

Andel  kvinnor

Sociala

kostnader

32
(31)

i6  858
(4 211)

16 890
(4242)

4 ) Av moderföretagets  pensionskostnader  avser  O kr (f.å. O) företagets  VD och styrelse.
Företagets  utestående  pensionsförpIikteIser  till dessa  uppgår  till 0 kr (f.å. O).

2) Av koncernens  pensionskostnader  avser  441 tkr  (f.å. 1194)  företagets  VD och styrelse.
Koncernens  utestående  pensionsfömIikteIser  till dessa  uopqår  till O kr (f.å. CD.

Löner  och  andra  ersättningar  fördelade  mellan  styrelseledamöter  m.fl.  och  övriga
anställda

Moderföretaget
(varavtanfiem  o.d.)

Dotterföretag

(varav  [antrem o. d. )

Koncernen  totalt
(varav  tardrem o. d. )

2019

Styrelse

och VD

105

2 401

2 506

Övriga
anställda

36 75a1

36 751

Styrelse

och VD

102

3 915

4 C)17

2018

Övriga
anställda

34 526

34 526

Ö=-
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Avgångsvederlag

Vimarhems  VD:s  anställningsavtal  innebär  att  vid  uppsägning  från  arbetsgivarens  sida  utgår  9 månads-
löner.

Vimmerby  Energi  & Miljös  VD:s  anställningsavtal  innebär  att  vid uppsägning  från  arbetsgivarens  sida  utgår
24 månadslöner.

Not  6 Av-  och  nedskrivningar  av  materiella  och  immateriella

anläggningstillgångar

Koncernen

Avskrivningar  enligt  plan  fördelade  per  tillgång

Byggnader  och  mark

Maskiner  och  andra  tekniska  anläggningar

Inventarier,  verktyg  och  installationer

Nedskrivningar  fördelade  per  tillgång

Maskiner  och  andra  tekniska  anläggningar

Not  7 Övriga  rörelsekostnader

Koncernen

Avsättning  VA-verksamhet

Avsättning  RenhåIIningsverksamhet

Extra  avsättning  sluttäckning  deponi

ReaIisationsförluster

Moderföretaget

2019  2018

- i6  320

-36 011

-4 724

-57 055

-18  974

-18  974

2019

-:og

- 209

-15  757

-35 331

-4 506

- 55 594

2018

- 400

-2 600

-4 651

-18i

-7 832

Not  8 0perationell  leasing

Leasingavtal  där  företaget  är  leasetagare

Koncern

Framtida  minimileaseavgifferavseende  icke

uppsägningsbara  operationella  leasingavtal

Inom  ett år

Mellan  ett och  fem  år

Senare  än fem  år

Räkenskapsårets  kostnadsförda  leasingavgifter

2019-12-31

120

97

217

2019

134

2018-12-31

124

1 l1

2 35

2018

186

Moderföretaget

Framtida  minimileaseavgifler  avseende  icke

uppsägröngsbara  operationella  leasingavtal

Inom  ett  år

Mellan  ett och  fem  år

Senare  än fem  år

2019-12-31 2018-j2-31

Räkenskapsårets  kostnadsförda  leasingavgifter

2019 2018
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Not  9 Resultat  från  andelar  i koncernföretag

Utdelning  (anteciperad)

2019

Not  10 Resultat  från  övriga  värdepapper  och  fordringar

som  är  anläggningstiIlgångar

Koncernen

Utdelning

Moderföretaget

Utdelning

2019

377

377

375

375

Not  1l  Ränteintäkter  och  liknande  resultatposter

Koncernen

Ränteintäkter,  övriga

Moderföretaget

Ränteintäkter,  övriga

2019

260

260

17

17

Not  12 Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

Koncernen

Räntekostnader,  övriga

Borgensavgift  Vimmerby  kommun

Moderföretaget

Räntekostnader,  övriga

2019

-14  413

-3 077

-17  490

- 52

- 52

2018

1060

1 060

2018

377

377

375

375

2018

256

256

19

19

2018

-13 898

-2154

-16  052
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Not  13 Skatt  på  årets  resultat

Avstämning  av effektiv  skatt

Koncernen

Resultat  före  skatt

Skatt  enligt  gällande  skattesats  för  moderföretaget
Ej avdragsgilla  kostnader

Ej skattepliktiga  intäkter

Utnyttjande  av tidigare  ej aktiverade  underskottsavdrag
Skatt  hänförlig  till tidigare  år

Effekt  av ändrade  skattesatser  och  skatteregler

Temporär  skillnad  nedskrivning  fibernät

Omvärdering  av uppskjuten  skatt

Redovisad  effektiv  skatt

Moderföretaget

Resultat  före  skatt

Skatt  enligt  gällande  skattesats  för  moderföretaget
Ej avdragsgilla  kostnader

Ej skattepliktiga  intäkter

Utnyttjande  av tidigare  ej aktiverade  underskottsavdrag

Effekt  av ändrade  skattesatser/och  skatteregler
Redovisad  effektiv  skatt

Procent

21 ,4%

-52.3%

0,9%

-27.0%

O.1'!/o

O,O%

42,5'!'o

-2,1 %

-16.5'!"o

Procent

21.4%

-21.8%

0,5%

-O,1%

O.O%

O.O%

2019

Belopp  Procent

-9190

1 967

-4 809

85

-2 484

8

3 909

-193

-1 517

22,0%

1 ,O%

-0,7'/0

O.O%

-0,7%

-17.8%

O,O%

6.1 %

10.O'!/o

2019

Belopp  Procent

-16 678

3 569

-3 640

80

-9

22,0%

O,O%

-22,0%

O,O%

-O.1 %

-0.1%

2018

Belopp

12 766

-2 809

-1 26

83

85

2 266

-773

-1 274

2018

Belopp

1 437

-316

316

Not  14  Byggnader  och  mark

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid  årets  början

Nyanskaffningar

Avyttringar  och  utrangeringar

Omklassificeringar

Vid  årets  slut

Ackumulerade  avskrivningar

Vid  årets  början

ÅterFörda  avskrivningar  på avyttringar  och  utrangeringar
Årets  avskrivning

Vid  årets  slut

Ackumulerade  nedskrivningar

Vid  årets  början

Årets  nedskrivningar

Vid  årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

Moderföretaget

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid  årets  början

Vid  årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2019-12-31

779  937

18139

-929

5 290

802  437

-228  044

720

-16  319

-243  643

-38  602

-38  602

520 192

2019-12-31

7

2018-12-31

755  913

27 838

-1 797

-2 017

779  937

-213  903

"1615

-15  756

-228  044

-38  602

-38  602

513  291

2018-12-31



26 (36)
Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB

Org nr 556082-1 976

Varav  mark

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Ackumulerade  nedskrivningar

Redovisat  värde  vid  årets  slut

Moderfi5retaget

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2019-12-31

24 090

-1 013

23 077

2018-12-31

24 090

-1 013

23 077

Not  15  Upplysning  om  verkligt  värde  på  förvaItningsfastigheter

2019-12-31

Koncernen

Ackumulerade  verkliga  värden

Vidåretsbörjan  761890

Vidåretsslut  780450

2018-12-31

728  630

761 890

Verkliga  värden  har  fastställts  med  en kombinerad  tillämpning  av ortsprismetod  och  avkastningsmetod.

Ortsprismetoden  utgår  från  ett på marknaden  erkänt  värederingsprogram  som  gör  bedömningar

utifrån  redovisade  jämförelseköp.

Avkastningsmetoden  består  i en evighetskapitalisering  av bedömt  marknadsmässigt  driftnetto

vilket  dividerats  med  ett  bedömt  marknadsmässigt  direktavkastningskrav  med  korrektion  för

awikelser  mellan  faktiska  driftnetton  och  marknadsanpassade  driffnetton.

Not  16  Maskiner  och  andra  tekniska  anläggningar

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid  årets  början

Nyanskaffningar

Vid  årets  slut

Ackumulerade  avskrivningar

Vid  årets  början

Årets  avskrivning

Vid  årets  slut

Ackumulerade  nedskrivningar

Vid  årets  början

Årets  nedskrivningar

Vid  årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2019-12-31

1 050  627

38 328

1 088  955

-431 357

- 36 011

- 467  368

-18  975

-18  975

602  612

2018-12-31

1 007  027

43 600

1050  627

- 396  024

-35 333

-431 357

eig  270

Leasing

Koncernen  2019-12-31

Maskiner  som  innehas  under  finansiella  leasingavtal

ingår  med  ett redovisat  värde  om  227  468

Under  övriga  kort-  respektive  långfristiga  skulder  i koncernen  redovisas  nuvärdet  av framtida

betalningar  avseende  skuldförda  finansiella  IeasingförpIiktelser.

2018-12-31

235  389
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Not  17 Inventarier,  verktyg  och  installationer

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid  årets  början

Nyanskaffningar

Avyttringar  och  utrangeringar

Vid  årets  slut

Ackumulerade  avskrivningar

Vid  årets  början

Återförda  avskrivningar  på avyttringar  och  utrangeringar
Årets  avskrivning

Vid  årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2019-12-31

66 394

3 025

-677

68742

-39 283

677

-4 723

- 43 329

25 413

NOt  18 Pågående  nyanläggningar  och  förskott

avseende  materiella  anIäggningstillgångar

Koncernen

Vid  årets  början

Omklassificeringar

Investeringar

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2019-12-31

18  823

-10  713

33 369

41 479

Not  19 Andelar  i koncernföretag

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid  årets  början

Lämnade  aktieägartillskott

Vid  årets  slut

Ackumulerade  nedskrivningar

Vid  årets  början

Årets  nedskrivningar

Vid  årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2019-12-31

165  049

16974

182  023

-1412

-16  974

-18  386

163  637

2018-12-31

64 867

2100

-573

66 394

- 35 349

573

-4 507

- 39 283

27111

2018-12-31

12 793

-11 543

17  573

18 823

2018-12-31

165  049

165  049

-1 4i2

-1412

163  637
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Spec  av moderföretagets  och  koncernens  innehav  av  andelar  i koncernföretag

Dotter«5retag  /  Org nr/  Säte

2019-12-31

Antal Andel  Redovisat

andelar / % 0 värde

VimmerbyEnergiochMiIjöAB,556189-4352,Vimmerby  100000
Vimmerby  Energiförsäljning  AB, 556527-8404, Vimmerby

VimmerbyEnergiNätAB,  559011-4988, Vimmerby

Vimarhem  AB, 556478-5987,  Vimmerby  2 700

Vimmerby  Fibernät  AB, 556203-5088,  Vimmerby  10 000

100,O

100,O

100,O

129 831

32 786

1 020

163 637

2018-12-31

Redovisat

värde

129 831

32 786

1 020

163 637

i) Ägarandelen av kapitalet  avses,  vilket  även  överensstämmer  med  andelen  av rösterna

för  totalt  antal  aktier.

Not  20 Ägarintressen  i övriga  företag

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid  årets  början

Vid  årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

Moder«'retaget

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets bö2an
Vid  årets  slut

2019-12-31

10 510

IO 510

10 510

10 410

10 410

2018-12-31

10 510

10 510

10 510

10 410

10 410

Specifikation  av moderföretagets  och  koncernens  ägarintressen  i övriga  företag

2019-12-31

Andelar Kapikal-

Ägarintresse Juskerak EK /  antal andelens  värde

/orgnr,  säte /Åretsresultat  f%i)  fkoncernen

Direkt  ägda

Astrid Lindgrens  Värld AB

556303-3033,  Vimmerby

Solenergi i Vimmerby  ekonomisk  förening

769634-1093,  Vimmerby

248 562

17 578

i 627

20

75 000

g,g

20

20,0

10 410

100

10 510

Redov  värde

hos moderföretaget

iO 410

10 410

i) Ägarandelen  av kapitalet  avses.  Andelen  röster  i Astrid  Lindgrens  Värld  AB  är 3,3%.
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Not  21 Andra  långfristiga  värdepappersinnehav

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid  årets  början

Avgående  tillgångar

Vid  årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2019-12-31

85

85

85

2018-12-31

85

85

85

Not  22 Finansiella  instrument  och  riskhantering

Derivat  och  finansiell  riskhantering

Skulder
Redovisat

värde

Verkligt

värde

Derivat  för  vilka  säkringsredovisning  tillämpas
Ränteswappar  -  -ö4283

--14283

2018-12-31

Redovisat

värde
Verkligt

värde

-20 919

-20 919

Säkring  av ränterisk

I syfte att begränsa eventuell ränterisk för  den upplåning  företaget  har,  som  löper  med  rörlig  ränta,
har avtal avseende  ränteswappar tecknats om 270  mkr.  Swapparna  betalas  med  fast  ränta.
Den  totala  låneskulden  med  rörlig  ränta  är  305 mkr.

Not  23 Uppskjuten  skatt

Koncernen

Väsentliga  temporära  skillnader  hänförliga
till  uppskjuten  skatteskuld

Immateriella  anIäggningstiIIgångar

Byggnader  och mark

Maskiner  och inventarier

Redovisat

värde

2120

520192

585  838

1108150

2019-12-31

Skattemässigt

värde
Temporär

skillnad

476  077

445  333

921 4a10

2120

44115

140  505

186  740

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 18 915 tkr och andra outnyttjade skatteavdrag uppgår  till 0 tkr.

Koncernen
Uppskjuten

skattefordran

Väsentliga  temporära  skillnader

Immateriella  anläggningstilIgångar

Byggnader  och mark

Maskiner  och  inventarier

Skattemässigt  underskottsavdrag

Uppskjuten  skattefordran/skuld

Kvittning

Uppskjuten  skattefordran/skuld  (netto)

3 896

3 896

-3 896

2019-12-31

Uppskjuten

skatteskuld

454

9 087

28 966

38 507

-3 896

34 611

Netto

-454

- 9 087

- 28 966

3 896

-34  611

-34  611
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Koncernen

Väsentliga  temporära  skillnader  hänförliga

till  uppskjuten  skatteskuld

Redovisat

värde

Immateriella  anläggningstiIIgångar

Byggnader  och mark

Maskiner  och inventarier

6 739

513 291

612 904

a 132  934

2018-12-31

Skattemässigt

värde

Temporär

skillnad

505 896

459 930

965  826

6 739

7 395

152  974

167108

Skattemässiga  underskottsavdrag  uppgår  till 6 897 tkr och andra  outnyttjade  skatteavdrag  uppgår  till 0 tkr.

Koncernen

Väsentliga  temporära  skillnader

Immateriella  anIäggningstiIlgångar

Byggnader  och mark

Maskiner  och inventarier

Skattemässigt  underskottsavdrag

Uppskjuten  skattefordran/skuld

Kvittning

Uppskjuten  skattefordran/skuld  (netto)

Moderföretaget

Väsentliga  temporära  skillnader  hänförliga

till uppskjuten  skaffeskuld

Övriga  temporära  skillnader

Uppskiuten
skattefordran

2018-12-31
Uppskiuten
skatteskuld

1 421

1 421

-1 421

I 442

1 522

31 558

34 522

-1 421

33 10l

Redovisat

värde

2019-12-31

Skattemässigt

värde

Netto

-1 442

-1 522

-31 558

1 421

-331C11

-33101

Temporär

skillnad

-810

-8a10

Skattemässiga  underskottsavdrag  uppgår  till 810 tkr  och andra  outnyttjade  skatteavdrag  uppgår  till

0 tkr.

Moderföretaget

Väsentliga  temporära  skillnader

Skattemässigt  underskottsavdrag

Uppskjuten  skattefordran/skuld

Kvittning

Uppskjuten  skattefordran/skuld  (netto)

Uppskjuten

skattefordran

167

167

167

2019-12-31

Uppskjuten

skatteskuld Netto

167

167

167
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Not  24 Andra  långfristiga  fordringar

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid  årets  början

Tillkommande  fordringar

Reglerade  fordringar

Vid  årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

Moderföretaget

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid  årets  början

Vid  årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2019-12-31

10 848

-1 893

8 955

8 955

1 000

1 000

1 000

Not  25 Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Koncern

Upplupna  intäkter  värme

Upplupna  intäkter  övrigt

Förutbetalda  kostnader  övrigt

2019-12-31

921

1 012

1 906

3 839

Not  26 Antal  aktier  och  kvotvärde

antal  aktier

kvotvärde

2019-12-31

61 000

100

2018-12-31

1255

9 593

10 848

10 848

1 000

1 000

1 000

2018-12-31

1495

2 487

189

4171

2018-12-31

61 000

100
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Not  27 Övriga  avsättningar

Koncernen

Avsättning  vatten  och  avlopp

Avsättning  renhållning

Avsättning  renhållning  deponi

Koncernen

Vatten  och  avlopp

Redovisat  värde  vid  årets  början

Avsättningar  som  gjorts  under  året'

Belopp  som  tagits  i anspråk  under  året

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2019-12-31

7 250

6 050

16 373

29 673

2019-12-31

g 500

-2 250

7 250

Avsättning  enligt  lagstiffning:  Lagen  om  allmänna  vattentjänster  (LAV  07).

Renhållning

Redovisat  värde  vid  årets  början

Avsättningar  som  gjorts  under  året'

Belopp  som  tagits  i anspråk  under  året

Outnyttjade  belopp  som  har  återförts  under  året
Redovisat  värde  vid  årets  slut
1) Inkl ökningar  av befintliga avsättningar.

Avsättning  enligt  lagstiffning:  Miljöbalken  27 g55.

2019-12-31

34 406

-10  709

-1 274

22 423

2018-12-31

g 500

6 300

28 106

43 906

2018-12-31

9100

400

9 500

2018-12-3-f

28 241

6165

34 406

Sluttäckning  har  påbörjats  2019  för  deponi  Vimmerby  Avfallsanläggning.  En extra  avsättning  har  gjorts
under  2013  för  beräknade  framtida  kostnader  för  sluttäckning  av deponin.  Ansvarsfrågan  har  tidigare
varit  oklar  och  även  om osäkerhet  foföarande  råder  i frågan  har  en avsättning  gjorts  under  2013.

Not  28 Långfristiga  skulder

Koncernen

Skulder  som  förfaller  senare  än fem  år  från  balansdagen:
Övriga  skulder  till kreditinstitut

Moderföretaget

Skulder  som  förfaller  senare  än fem  år  från  balansdagen
Övriga  skulder  till kreditinstitut

2019-12-31

410  696

410  696

2018-12-31

415  377

415  377

Skulder  som  förfaller  inom  ett år från  balansdagen  har  klassificerats  som  långfristiga  i balansräkningen
då skulderna  kommer  att  refinansieras  långfristigt  under  kommande  räkenskapsår.

Vimmerby  kommun  har  ställt  borgen  för  659  mkr  av de långfristiga  skulderna  till kreditinstitut.
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Not  29 Checkräkningskredit

zoqg-iz-s-t
Koncernen

Beviljad  kreditlimit

Outnyttjad  del

Utnyttjat  kreditbelopp

Moderföretaget

Beviljad  kreditlimit

Outnyttjad  del

Utnyttjat  kreditbelopp

107  500

-96  196

11 304

40 000

-12  799

27 201

Ovanstående  kreditbelopp  avser  kredit  på Vimmerby  kommuns  centralkonto.

NOt  30 Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Koncernen

Löne-  och  semesterlöneskuld

Arbetsgivaravgifter

Upplupen  kostnad  värme

Upplupen  kostnad  elhandel

Upplupen  räntekostnad

Skadeersättning

Förskottsbetalda  hyror
FÖrutbetalda  intäkter

Övriga  poster

Moderföretaget

Övriga  poster

2019-12-31

4 827

1 005

2 692

419

861

1458

4 297

2 962

4 422

22 943

2018-12-31

133  000

-78  519

54 481

35 000

-9 955

25 045

2018-12-31

4 680

1 613

3 930

4 25

1015

1 548

3 898

4 151

1 646

2 2 906

Not  3'1 Ställda  säkerheter  bch  eventuaIförplikteIser  - koncernen

Beloppitkr  2019-12-31

Ställda  säkerheter

Koncernen

För  egna  skulder  och  avsättningar

Övriga  skulder  till  kreditinstitut

Tillgångar  med  äganderättsförbehåII 227  468

227  468

Övriga  ställda  panter  och  säkerheter

Summa  ställda  säkerheter

Inga

227  468

2018-12-31

235  389

235  389

Inga

235  389

EventuaIförpIikteIser

Garantiåtaganden,  Fastigo,  328  tkr.

Avser  konfliktersättning.  Garantiförbindelse  ställd  till Fastigo  ska  utfärdas  av varje  medlem  och uppgå
till belopp  motsvarande  två procent  av medlems  lönesumma  näst  föregående  år.

0(
J $
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Not  32 Ställda  säkerheter  och  eventua1förpliktelser  - modeföretaget

Beloppitkr 2019-12-31 2018-12-31

Ställda  säkerheter Inga Inga

Övriga  ställda  panter  och  säkerheter Inga Inga

EventualförplikteIser Inga Inga

Not  33 Betalda  räntor  och  erhållen  utdelning

2019 2018
Koncernen

Erhållen  utdelning

Erhållen  ränta

Erlagd  ränta

377

262

-14  413

377

258

-i3  898

2019 2018
Moderföretaget

Erhållen  utdelning

Erhållen  ränta

Erlagd  ränta

375

18

-52

1435

19

Not  34  Likvida  medel

2019-12-31 2018-12-31
Koncernen

Följande  delkomponenter  ingårilikvida  medel:

BanktiIIgodohavanden

Ovanstående  poster  har  klassificerats  som  likvida  medel  med  utgångspunkten  att:
- De har  en obetydlig  risk  för  värdefluktuationer.

- De kan lätt  omvandlas  till kassamedel.

- De har  en löptid  om högst  3 månader  från  anskaffningstidpunkten.

2019-12-31 2018-12-31
Moderföretaget

Följande  delkomponenter  ingårilikvida  medel:

Tillgodohavande  på koncernkonto

Ovanstående  poster  har  klassificerats  som  likvida  medel  med  utgångspunkten  att:
- De har  en obetydlig  risk  för  värdefluktuationer.

- De kan  lätt  omvandlas  till kassamedel.
- De  har  en löptid  om högst  3 månader  från  anskaffningstidpunkten.
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Not  35  Övriga  upplysningar  till  kassaflödesanalysen
Justeringar  för  poster  som  inte  ingår  i kassaflödet  m m

Koncernen

Avskrivningar  och nedskrivningar

Rearesultat  försäljning  av anIäggningstiIIgångar

Avsättningar/fordringar  avseende  pensioner
Övriga  avsättningar

2019

76 030

39

-74

-3774

72 221

2018

55 594

99

-75

6 564

62 182

Moderföretaget

Nedskrivningar/reversering  av nedskrivningar

Avsättningar/fordringar  avseende  pensioner

20j9

16 974

-68

16 906

2018

Not  36  Koncernuppgifter
Företaget  är helägt  dotterföretag  till Vimmerby  kommun,  org nr 212000-0787  med säte  i Vimmerby.
Vimmerby  kommun  upprättar  koncernredovisning  för  den största  koncernen  som bolaget  ingår  i.

Inköp  och försäljning  inom  koncernen
Av koncernens  totala  inköp  och försäljning  mätt  i kronor  avser  5 628  (3 393)  tkr av inköpen  och 4a1950
(36 031 ) tkr  av försäljningen  Vimmerby  kommun.

Av moderföretagets  totala  inköp  och försäljning  mätt  i kronor  avser  0 (O) tkr  av inköpen  och 30 (30) tkr
av försäljningen  andra  företag  inom  hela  den  företagsgrupp  som  företaget  tillhör.

NOt 37
Avkastning  på
totalt kapital:

Soliditet:

NyckeItaIsdefinitioner

(Rörelseresultat  + finansiella  intäkter)/GenomsnittIigt  totalt kapital
(Totalt eget kapital + obeskattade  reserver  (med avdrag för uppskjuten  skatt))/Totala  tillgångar
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ReViSiOnSt]erattelSe
Till  bolagsstämman  i Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB,  org.  nr 556082-1976

Rapport  om  årsredovisningen  och  koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har  utfört  en revision  av årsredovisningen  och  koncernredovisningen  för  Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB  för  år 2019.

Enligt  vår  uppfattning  har  årsredovisningen  och koncernredovisningen  upprättats  i enlighet  med  årsredovisningslagen  och  ger  en i alla
väsentliga  avseenden  rättvisande  bild  av moderbolagets  och koncernens  finansiella  ställning  per  den  31 december  2019  och  av dessas
finansiella  resultat  och  kassaflöde  för  året  enligt  årsredovisningslagen.  FörvaltningsberätteIsen  är förenlig  med  årsredovisningens  och
koncernredovisningens  övriga  delar.

Vi  tillstyrker  däför  att bolagsstämman  fastställer  resultaträkningen  och balansräkningen  för  moderbolaget  och  för  koncernen.

Grund  för  uttalanden

Vi har  utfört  revisionen  enligt  International  Standards  on Auditing  (ISA)  och  god  revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  dessa  standarder
beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.  Vi är oberoende  i förhållande  till moderbolaget  och  koncernen  enligt  god  revisorssed  i Sverige
och  har  i övrigt  fullgjort  vårt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.

Vi anser  att de revisionsbevis  vi har  inhämtat  är  tillräckliga  och ändamålsenliga  som  grund  för  våra  uttalanden.

Styrelsens  och  verkställande  direktörens  ansvar

Det  är styrelsen  och  verkställande  direktören  som  har  ansvaret  för  att
årsredovisningen  och  koncernredovisningen  upprättas  och att de ger
en rättvisande  bild  enligt  årsredovisningslagen.  Styrelsen  och
verkställande  direktören  ansvarar  även  för  den  interna  kontroll  som
de bedömer  är nödvändig  för  att upprätta  en årsredovisning  och
koncernredovisning  som  inte innehåller  några  väsentliga
felaktigheter,  vare  sig dessa  beror  på oegentligheter  eller  misstag.

Revisorns  ansvar

Våra  mål  är att uppnå  en rimlig  grad  av säkerhet  om huruvida
årsredovisningen  och  koncernredovisningen  som  helhet  inte
innehåller  några  väsentliga  felaktigheter,  vare  sig dessa  beror  på
oegentligheter  eller  misstag,  och  att lämna  en revisionsberättelse
som  innehåller  våra  uttalanden.  Rimlig  säkerhet  är en hög grad  av
säkerhet,  men  är ingen  garanti  för  att en revision  som  utförs  enligt
ISA  och god  revisionssed  i Sverige  alltid  kommer  att upptäcka  en
väsentlig  felaktighet  om en sådan  finns.  Felaktigheter  kan uppstå  på
grund  av oegentligheter  eller  misstag  och  anses  vara  väsentliga  om
de enskilt  eller  tillsammans  rimligen  kan  förväntas  påverka  de
ekonomiska  beslut  som  användare  fattar  med  grund  i
årsredovisningen  och koncernredovisningen.

Som  del  av en revision  enligt  ISA  använder  vi professionellt  omdöme
och  har  en professionellt  skeptisk  inställning  under  hela  revisionen.
Dessutom:

identifierar  och bedömer  vi riskema  för  väsentliga  felaktigheter  i
årsredovisningen  och  koncernredovisningen,  vare  sig dessa
beror  på oegentligheter  eller  misstag,  utformar  och utför
granskningsåtgärder  bland  annat  utifrån  dessa  risker  och
inhämtar  revisionsbevis  som  ärtillräckliga  och ändamålsenliga
för  att utgöra  en grund  för  våra  uttalanden.  Risken  för  att inte
upptäcka  en väsentlig  felaktighet  till följd  av oegentligheter  är
högre  än för  en väsentlig  felaktighet  som  beror  på misstag,
effersom  oegentligheter  kan  innefatta  agerande  i maskopi,
förfalskning,  avsiktliga  utelämnanden,  felaktig  information  eller
åsidosättande  av intern  kontroll.

skaffar  vi oss  en förståelse  av den  del av bolagets  interna
kontroll  som  har  betydelse  för  vår  revision  för  att utforma
granskningsåtgärder  som  är lämpliga  med  hänsyn  till
omständigheterna,  men  inte  för  att uttala  oss  om effektiviteten  i
den  interna  kontrollen.

utvärderar  vi lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som
används  och rimligheten  i styrelsens  och verkställande
direktörens  uppskattningar  i redovisningen  och tillhörande
4pp1ysningar.

Vid  upprättandet  av årsredovisningen  och koncernredovisningen
ansvarar  styrelsen  och  verkställande  direktören  för  bedömningen  av
bolagets  och  koncernens  förmåga  att  fortsätta  verksamheten.  De
upplyser,  när  så är tillämpligt,  om förhållanden  som  kan påverka
förmågan  att  fortsätta  verksamheten  och  att  använda  antagandet  om
fortsatt  drift.  Antagandet  om fortsatt  drift  tillämpas  dock  inte  om
styrelsen  och  verkställande  direkfören  avser  att likvidera  bolaget,
upphöra  med  verksamheten  eller  inte  har  något  realistiskt  alternativ
till att göra  något  av detta.

drar  vi en slutsats  om lämpligheten  i att styrelsen  och
verkställande  direktören  använder  antagandet  om fortsatt  drift
vid upprättandet  av årsredovisningen  och
koncernredovisningen.  Vi drar  också  en slutsats,  med  grund  i
de inhämtade  revisionsbevisen,  om huruvida  det  finns  någon
väsentlig  osäkerhetsfaktor  som  avser  sådana  händelser  eller
förhållanden  som  kan  leda  till betydande  tvivel  om bolagets  och
koncernens  förmåga  att fortsätta  verksamheten.  Om  vi drar
slutsatsen  att det  finns  en väsentlig  osäkerhetsfaktor,  måste  vi i
revisionsberättelsen  fästa  uppmärksamheten  på upplysningarna
i årsredovisningen  och koncernredovisningen  om den
väsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller,  om  sådana  upplysningar  är
otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om årsredovisningen  och
koncernredovisningen.  Våra  slutsatser  baseras  på de
revisionsbevis  som  inhämtas  fram  till datumet  för
revisionsberättelsen.  Dock  kan  framtida  händelser  eller
förhållanden  göra  att ett bolag  och  en koncern  inte längre  kan
fortsätta  verksamheten.

utvärderar  vi den  övergripande  presentationen,  strukturen  och
innehållet  i årsredovisningen  och  koncernredovisningen,
däribland  upplysningarna,  och  om årsredovisningen  och
koncernredovisningen  återger  de underliggande
transaktionerna  och  händelserna  på ett  sätt  som  ger  en
rättvisande  bild.

inhämtar  vi tillräckliga  och ändamålsenliga  revisionsbevis
avseende  den  finansiella  informationen  för  enheterna  eller
afTärsaktiviteterna  inom  koncernen  för  att göra  ett  uttalande
avseende  koncernredovisningen.  Vi ansvarar  för  styrning,
övervakning  och utförande  av koncernrevisionen.  Vi är ensamt

ansvariga för våra uttalanden,),-,!
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Vi måste  informera  styrelsen  om bland  annat  revisionens  planerade
omfattning  och  inriktning  samt  tidpunkten  för  den.  Vi måste  också
informera  om betydelsefulla  iakttagelser  under  revisionen,  däribland
de eventuella  betydande  brister  i den  interna  kontrollen  som  vi
identifierat.

Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar

Uttalanden

Utöver  vår  revision  av årsredovisningen  och  koncernredovisningen  har  vi även  utfÖrt  en revision  av styrelsens  och  verkställande  direkt('rensförvaltning  för  Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB  för  år 2019  samt  av förslaget  till dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.
Vi tillstyrker  att  bolagsstämman  disponerar  vinsten  enligt  förslaget  i förvaItningsberättelsen  och beviljar  styrelsens  ledamöter  och  verkställandedirekfören  ansvarsfrihet  för  räkenskapsåret.

Grund  för  uttalanden

Vi har  utfört  revisionen  enligt  god  revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  denna  beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.  Vi äroberoende  i förhållande  till moderbolaget  och  koncernen  enligt  god  revisorssed  i Sverige  och  har  i övrigt  fullgjort  vårt  yrkesetiska  ansvar  enligtdessa  krav.

Vi anser  att de revisionsbevis  vi har  inhämtat  är tillräckliga  och ändamålsenliga  som  grund  för  våra  uttalanden.
Styrelsens  och  verkställande  direktörens  ansvar

Det  är styrelsen  som  har  ansvaret  för  förslaget  till dispositioner
beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.  Vid  förslag  till utdelning
innefattar  detta  bland  annat  en bedömning  av om utdelningen  är
försvarlig  med  hänsyn  till de krav  som  bolagets  och koncernens
verksamhetsart,  omfattning  och risker  sföller  på storleken  av
moderbolagets  och koncernens  egna  kapital,  konsolideringsbehov
likviditet  och  ställning  i övrigt.

Revisorns  ansvar

Vårt  mål  beträffande  revisionen  av fiörvaltningen,  och  därmed  vårt
uttalande  om ansvarsfrihet,  är att inhämta  revisionsbevis  för  att  med
en rimlig  grad  av säkerhet  kunna  bedöma  om någon  styrelseledamot
eller  verkställande  direktören  i något  väsentligt  avseende:

företagit  någon  åtgärd  eller  gjort  sig skyldig  till någon
försummelse  som  kan  föranleda  ersättningsskyldighet  mot
bolaget,  eller

på något  annat  sätt  handlat  i strid  med  aktiebolagslagen
årsredovisningslagen  eller  bolagsordningen.

Vårt  mål beträffande  revisionen  av förslaget  till dispositioner  av
bolagets  vinst  eller  förlust,  och  därmed  vårt  uttalande  om detta,  'år att
med  rimlig  grad  av säkerhet  bedt'ma  om förslaget  är  förenligt  med
aktiebolagslagen.

Rimlig  säkerhet  är en hög  grad  av säkerhet,  men  ingen  garanti  för  att
en revision  som  utförs  enligt  god  revisionssed  i Sverige  alltid  kommer
att upptäcka  åtgärder  eller  försummelser  som  kan  föranleda
ersättningsskyldighet  mot  bolaget,  eller  att ett  förslag  till dispositioner
av bolagets  vinst  eller  förlust  inte är förenligt  med  aktiebolagslagen.

J6nköping  den 7 april  2020

KPMG  AB

Ch"
Auktoriserad  revisor

Styrelsen  ansvarar  för  bolagets  organisation  och  förvaltningen  av
bolagets  angelägenheter.  Detta  innefattar  bland  annat  att  fortlöpande
bedöma  bolagets  och koncernens  ekonomiska  situation  och  att  tillse
att  bolagets  organisation  är utformad  så att bokfi5ringen,
medelsförvaltningen  och  bolagets  ekonomiska  angelägenheter  i
övrigt  kontrolleras  på ett  betryggande  sätt.

Verkställande  direktören  ska  sköta  den  löpande  förvaltningen  enligt
styrelsens  riktlinjer  och anvisningar  och bland  annat  vidta  de
åtgärder  som  är nödvändiga  för  att bolagets  bokföring  ska  fullgöras  i
överensstämmelse  med  lag och  Br  att medelsförvaltningen  ska
skötas  på ett betryggande  sätt.

Som  en del  av en revision  enligt  god  revisionssed  i Sverige  använder
vi professionellt  omdöme  och  har  en professionellt  skeptisk
inställning  under  hela  revisionen.  Granskningen  av fi5rva1tningen  och
förslaget  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust  grundar  sig
främst  på revisionen  av räkenskaperna.  Vilka  tillkommande
granskningsåtgärder  som  utförs  baseras  på vår  professionella
bedömning  med  utgångspunkt  i risk  och  väsentlighet.  Det  innebär  att
vi fokuserar  granskningen  på sådana  åtgärder,  områden  och
förhållanden  som  är väsentliga  för  verksamheten  och  där  avsteg  och
överträdelser  skulle  ha särskild  betydelse  för  bolagets  situation.  Vi
går  igenom  och prövar  fattade  beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna
åtgärder  och  andra  förhållanden  som  är relevanta  för  vårt  uttalande
om ansvarsfrihet.  Som  underlag  för  vårt  uttalande  om styrelsens
förslag  till dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust  har  vi
granskat  om förslaget  är  förenligt  med  aktiebolagslagen.

Revisionsberättelse  Vimmerby  kommun  Ft'rvaltnings  AB,  org. nr 556082-1976,  2019 2 (2)



Granskningsrapport  för  år  2019
Till  årsstämman  i Vimmerby  kommrin  Förvaltnings  AB

Org  nr  556082-1976

Jag  har  granskat  Viininerby  koininun  Förvaltnings  ABs  verksainhet  2019.

Styrelsen  och  verkställande  direktören  ansvarar  för  att  verksamheten  bedrivs  i en)igl'iet  med
gällande  bolagsordniitg,  ägardirektiv  ocli  beslut  samt de föreskrifter  som  gäller  för
verksaml'ieten.

Lekmaruiarevisors  ansvar  är att granska  verksamhet  och intern  kontroll  samt  pröva  om
verksamlieten  bedrivitsienlighet  med  fullmäktiges  uppdrag  OCl] mål.

Granskningen  liar  utförts  enligt  aktiebolagslagen,  kommunallagen,  kommunens
revisionsreg]emente  OC]] god  revisionssed  i kommunal  verksai'nliet  samt  utifrån  fastställda
ägardirektiv.

Granskningen  liar  utgått  fråsi bedömning  av väsentlighet  ocb  risk.  Samråd  har  skett  med
bolagets  auktoriserade  revisor.  Jag liar  även granskat  väsentliga  beslut,  åtgärder  ocli
f'örhållanden  i bolaget  genom  att  ta del  av styrelseprotokoll  och  öwiga  handlingar.

Granskningen  liar  genomförts  med  den inriktning  oc]i  omfattning  som behövs  för  att ge
rimlig  grund  för  bedöinning  och  prövning.

Jag  bedömer  att  bolaget  bedrivit  sin  verksamliet  i enligliet  med  gällande  ägardirektiv

Jag bedömer  sammantaget  att bolagets  verksamhet  i allt  väsentligt  liar skötts  på ett
ändamålsenligt  ocli  från  ekonomisk  synpui'ikt  tillfredsställande  sätt  samt  att  bolagets  interna
kontroll  varit  tillräcklig.  Jag finner  därf?5r ingen  anledning  till  ai'u'näi'laiing  mot  styrelsens
ledamöter  eller  mot  verkställande  direkfören.

Viinmerby  den  2apri1  2020

Roland  Ilgmark

Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor

































































































































































































































































 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 168 Dnr 2020/000245 024 

Pensionslösning för bolagen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att, i enlighet med VkF:s styrelses förslag,  
föreslå kommunfullmäktige att 
 

1. bolagsuppdrag ska omfattas av OPF-KL 
 

2. uppdragen ska räknas var för sig, d v s ingen samordning 
 

3. och ska inte tillämpas retroaktivt    
 

Anmälan om jäv 
Ola Gustafsson (KD) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 
Information om jäv tillagt efter justering av kommunstyrelsens sekreterare 
Michael Ekström och med godkännande av kommmunstyrelsens ordförande. 
 

Ärendet 
OPF-KL gäller inte bolagsuppdrag om inte särskilt beslut tagits.      
 

Beslutsunderlag 
Protokoll Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s styrelsemöte 2020-04-07 
Bilaga 2 Angående pensioner i bolag      

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige      
 
___________________     



STYRELSEMöTE

Vimrnerby  kommun  Förvaltnings  AB

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Saiuinanträdesdahim

2020-04-07

Plats  och  saininanträdestid Rumskullarurnmet  tisdagen  den  7 april  2020

klockan  10.OO-11.OO

Beslutare Jacob  Käll,  ordförande

Marie  Nicholson

Helen  Nilsson

Sidiu'

1(6)

Öviiga  deltagare Carolina  Leijonram

Mattias  Karlsson

Gunilla  .Andersson

Protokolljusterare Helen  Nilsson

Justei'ingens  plats  OCl] tid Vimmerby  den  7 april  2020

Ordföi'ande

Protokolljusterare

Sekreterare

Jacob  Kä:ll

Helen  Nilsson

Gffnilla  .Andersson

Paragrafer  19-28



STYRELSEMöTE

Virnmerby  kornu'nun  Förvaltnings  AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Saininanträdesdatum

2020-04-07

Sidnr

2

% 19

Val av iusterare

Till att justera dagens protokoll vä5s Helen Nilsson.

% 20

Godkäru'iande  av dagordning

Föreslagen  dagordning  godkänns.

% 21

Genomgång  av föregående  mötesprotokoll

Föregående  mötesprotokoll  från  200218  gicks  igenom.

Arbetet  med  ägardirektiv  och  lönerevision  fortsätter,  se F3) 22.

I övrigt  framkom  inga  erinringar.

% 22

Riktlinier  och generella ägardirektiv

Ändring  har  gjorts  på sidan  3 så att det  nu framgår  att alla  styrdokument  inte  är

tillämpliga  för  moderbolaget  VkF  eftersom  bolaget  inte  bedriver  någon  egen

egentlig  verksamhet.  Andring  har  även  gjorts  på sidan  Il  under  anställningsvill

kor  för  VD.

Text  ska läggas  till  att generella  anställningsvillkor  och  lönekartläggning  ska  gö-

ras gemensamt  inom  koncernen.

Beslutades  att:

Carolina  får  i uppdrag  att ta in  texten  om  generella  anställningsvillkor  och  löne-

kartläggning  i Riktlinjer  och  generella  ägardirektiv.

Jacob  sainmankallar  bolagens  styrelseordförande  och  oppositionsföreträdare  för

dialog  om  detta.

Det  uppdaterade  dokumentet  Riktlinjer  och  generella  ägardirektiv  går  ut  med  kal-

lelsen  till  KS  21/5.

Protokolljusterare

Ål(S')"
Utdi'agsbestyrkning



STYRELSEMöTE
Viinmerby  kommun  Förvaltnings  AB

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sairunanträdesdatum

2020-04-07

% 23

Riskbedömning  Sevedepro.iektet

Mattias  har  gjort  en riskbedöinning  av fiberutbyggnad  i Sevedeprojektet  utifrån

VkFs  perspektiv.

Se bilaga  1

Bidragspengarna  är säkrade  och  det  behöver  inte  konkurrensutsättas

Beslutades  att:

VkFs  styrelse  föreslår  att  kornmunstyrelsen  föreslår  komtnunfullmäktige  att ställa

sig  positiv  till  att  gå vidare  med  fiberutbyggnad  i Sevedeprojektet.

g 24

Pensioner  i bolag

OPF-KL  gäller  inte  bolagsuppdrag  om  inte  särskilt  beslut  tagits.

Se bilaga  2

Beslutades  att:

VkFs  styrelse  föreslår  komrnunstyrelsen  att  föreslå  koinmunfullmäktige  att:
- Bolagsuppdrag  ska  omfattas  av OPF-KL.

- Uppdragen  ska  räknas  var  för  sig,  d v s ingen  samordning.

- Ska  inte  tillämpas  retroaktivt

Se bilaga  2, punkt  2 a.

Protoko15usterare

.> l,4,,
Utdragsbestyrkning



STYRELSEMöTE

Vimmerby  kornmun  Förvaltnings  AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sa+nrnanträdesdahim  Sidnr

2020-04-07  4

g 25

Årsredovisning  VkF-koncernen  2019

VkF-koncernen  gör  ett resultat  efter  boks1utsdispositioner  och skatt  på minus

IO 707 tla-.

Bolagens  resultat  före  boksIutsdispositioner  och  skatt:

Viinmerby  kornmun  Förvaltnings  AB

Virnmerby Energi & Mi5ö AB -  koncernen
Vimarhem  AB

Vimrnerby  Fibemät  AB

Tkr

-17405

9140

6 896

-22 105

Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB  gör  ett resultat  före  boks1utsdispositioner

och  skatt  på minus  17 405  tkr.  I det  negativa  resultatet  ligger  ett lämnat  aktieägar-

tillskott  på 16 974  tkr  till  Virnmerby  Fibernät  AB.

Bolaget  har  erhållit  koncernbidrag  med  3 927  tkr  och  lämnat  koncernbidrag  med

3 200  tkr.

Resultatet  efter  boks1utsdispositioner  och  skatt  är minus  16.678  tkr.

Styrelsen  beslutar  att:

- godkäru'ia  redovisat  bokslut

- föres1åattfrittegetkapitall18212tkrbalanserasinyräkning.

Protokolljusterare Utdi'agsbestyrkning



STYRELSEMöTE

Viinmerby  kommun  Förvaltnings  AB

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sa+nmanträdesdahiin

2020-04-07

Sidnr

26

Sydarkiveras  informationsplan  - VerkSAM

Vimmerby  kornrnun  är medlem  i Kommunalförbundet  Sydarkivera,

som  är komi'nunens  arkivmyndighet.

Sydarkivera  har  tagit  fram  VerkSAM  Plan,  som  är en verksarnhets-

baserad  inforinationshanteringsplan.  En sådan  plan  anger  den struktu-

rella  indelningen  för  de dokument  som  diarieförs  samt  handlingstyper-

nas gallringsfrister.  Därmed  fungerar  planen  även  som  gallringsbeslut.

Gallrings'Jristerna  i Sydarkiveras  plan  följer  Sveriges  Kornmuner  och

Regioners,  SKR:s  rekominendationer.

Virnmerby  kornmun  kommer  hösten  2020  att  byta  dokument-  och  ären-

dehanteringssystem  från  Ciceron  till  Evolution.  Kommunstyrelseför-

valtningens  administrativa  avdelning  uppdaterar  fortlöpande  planen  så

att den  stärnmer  med  Sydarkiveras  version.

Arkivlagens  bestämmelser

Av  arkivlagen  (1990:782)  6 e) 'Jramgår:  "I  arkivvården  ingår  att myn-

digheten  ska

1. organisera  arkivet  på ett sådant  sätt  att  rätten  att ta del av allmänna

handlingar  underlättas,

2. upprätta  dels  en arkivbeskrivning  som  ger  information  om  vilka  slag

av handlingar  som  kan  finnas  i myndighetens  arkiv  och  hur  arkivet  är

organiserat,  dels  en systematisk  arkivförteckning,"

5. "verkställa  föreslaiven  gallring  i arkivet."

Bedömning

VkF  behöver  uppdatera  sin  informationshantering  för  att leva  upp  till

arkivlagens  krav  när  det  gäller  förvaring  av handlingar.  Kommunalför-

bundet  Sydarkiveras  infornnationshanteringsp1an  innebär  ett förbättrat

stöd  för  hanteringen  av överförmyndarens  dokument.  Det  finns  också

samordningsvinster  med  att Sydarkiveras  förbundsmedlemmar  utgår

från  samma  informationshanteringsplan.

VkF  bör  därför  följa  den  mall  för  informationshanteringsplan  som  Syd-

arkivera  tagit  fram.

Finansiering

Ingen  kostnad  följer  med  att gå över  till  Sydarkiveras  informationshan-

teringsplan.

Beslutades  att:

Styrelsen  i VkF  antar  Kommunalförbundet  Sydarkiveras  VerkSAM  Plan  som  sin

informationshanteringsplan.

Protokol]justerare Utdragsbestyi'kning



STYRELSEMöTE

Vimrnerby  komi'nun  Förvaltnings  AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sa+ninanträdesdatum

2020-04-07

Sidnr

6

% 27

Information  om  bolagen

För  Vimarhem  kan  det  bli  aktuellt  med  byggnation  på Uven.  Riskbedömning  är

på gång.

Vemab  har  en panncentral  på BoKloks  område.  Torbjörn  håller  på med  förhand-

ling.

28

Övriga  frågor

Inga  övriga  frågor  fanns.  Mötet  förklarades  avslutat.

Protokolljustei'are Utdragsbestyrkning
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Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB

Riskbedömning  Sevedeprojektet

Vimmerby  fibernät  AB har  beskrivit  bakgrund,  bidraget,  ekonomi,  tidsplan,  risker  och sammanfattat  i

bilaga  1.

Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB är moderbolaget  i en koncern  som består  av tre  dotterbolag  och

två dotterdotterbolag.  VkF ägs till  100%  av Vimmerby  kommun.

De ekonomiska  riskerna  för  VkF är intecknade  koncernbidrag  samt  ytterligare  aktieägartillskott  till

Vimmerby  Fibernät  AB i och med  årliga  värderingar  och nedskrivningsbehov.  Ökade  räntekostnader

och utökad  låneram  är likaså en finansiell  risk. Det  leder  också  till  prioriteringar  av investeringar  och

låneutrymme  inom  koncernen.

2019  års resultat  för  Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB uppgick  till  minus  16,7  mnkr.  Det  fria  egna

kapitalet  uppgår  efter  2019  års resultat  till  118,2  mnkr.

Frågan  gällande  fiberutbyggnad  i Sverige  och Vimmerby  kommun  kommer  säkerligen  att  diskuteras

ytterligare  med  anledning  av rådande  situation  i samband  med  covid-19  och dess efterspel.  Alltifrån

skolundervisning,  jobba  på distans  till  att  beställa  tex  varar  och mat  via nätet  kräver  en säker  och

stabil  uppkoppling.

https://www.rezeringen.se/informationsmaterial/2016/12/sveriBe-heIt-uppkopplat-2025---en-

bredbandsstratezi/

tMX



Vimmerby

jiber,nät  ab

Riskbedömning  Sevedeprojektet

Bakgrund

Det finns  ett gammalt  projekt  med ett beviljat  bidrag  för  att fibrera  del av landsbygden  i det sk

Sevedeprojektet.  Vilket  omfattar  ca 240 st möjliga  fastboende  kunder  inom området.

Vimmerby  kommun  är beviljat  bidraget  men den upphandlade  aktören  har  valt  att inte utföra

tänkta  projekt  pga bedömd  dålig  lönsamhet.  Bidraget  ligger  därmed  kvar  hos kommunen

som ställt  frågan  till Vimmerby  Fibernät  AB (Vifab)  om möjligheter  finns  för utförande  inom

bolagets  regi. Påstötningar  har även gjorts  från  Sevede  ek förening  som lagt ner  ett stort
arbete  för  att möjliggöra  projektet.

Bidraget

Bidraget  som är beviljat  bedöms  som möjligt  för  Vifab  att ta del av utan föregående

upphandling  och extra  konkurrensutsättning.  Det omfattar  10,7  Mkr som utbetalas  om man

når en anslutningsgrad  om 85,05  % dvs 182 st kunder  inom området.

Ekonomi

Projektets  totala  kostnad  beräknas  till ca 22,4  Mkr, ännu  är ingen  detaljerad  projektering

utförd.  Med anslutningsintäkter  som delfinansiering  tillsammans  med bidraget  så återstår  ca

7,3 Mkr  för bolaget  att finansiera  och tillföra  balansräkningen  som anIäggningstiIlgång.  För

detta  krävs  ett utökat  låneutrymme  med ca 10 Mkr. På intäktssidan  kommer  anslutna  kunder

att tillföra  ca 200 tkr/år  samtidigt  som kostnaderna  ökar  med ca 450 tkr vilket  medför  att

projektet  kommer  att ha en resultatpåverkan  över  tid med -  250 tkr/år.

Tidsplan

Efter  erforderliga  beslut  om utökad  låneram  och om genomförande  av projektet  så bedöms
leveranstiden  till kund  vara  ca 18 månader.

Risker

Första  risken  som synes  är om inte bidraget  kan överföras  på bolaget  så tappas  finansiering

motsvarande  bidragets  storlek.  Då totalekonomin  inom bolaget  behöver  koncernbidrag  för att

gå runt så kräver  revisorerna  att det årligen  görs  en avkastningsvärdering  dvs en värdering

av bolagets  förmåga  att generera  tillräckligt  bra resultat  för att driva  verksamheten.  Vid

senaste  bokslutet  behövdes  det göras  en nedskrivning  av bokförda  anläggningstiIIgångar

som en följd  utav avkastningsvärderingen  motsvarande  skillnaden  mellan  bokförda  värden

och marknadsvärde  i det här fallet  ca 17 Mkr. Vid genomförande  av Sevedeprojektet  kommer

nya anläggningstiIIgångar  tillföras  om ca 7,3 Mkr  vilket  också  kan bli upphov  till ett



Vimmerby

nedskrivningsbehov  vid kommande  bokslut.  Dessa  nedskrivningar  finansieras  genom  tillskott

från  ägaren  dvs  Vimmerby  kommun  förvaltning  AB.

Sammanfattning

Vifab  anser  att  projektet  är  genomförbart  inom  befintlig  verksamhet  men  att  det  finns

ekonomiska  risker  som  ovan  beskrivits  och  som  kräver  moderbolagets  finansiella

engagemang  för  att  kunna  hanteras  i den  omfattning  det  drabbar  bolaget  framledes.

Vimmerby  Fibernät  AB

2020-03-15

Torbjörn  Swahn

VD

di[



Thi l t( J( Q, 21

Från: Magnus  Larsson  jmaiIto:maznus.Iarsson@soderberzpartners.seJ
Skickat:  den  8 april  2019  11:03

Till: Marie  Halldån <marie.haIIden@vimmerby.se>

Ämne:  SV: Angående  pensioner  i bolag  igen

Hej!

Enligt  OPF-KL  så har  man  rätt  till  4,5%  i pensionsavsättning  upp  till  7,5 inkomstbasbelopp  och  30%  i

pensionsavsättning  över  7,5  inkomstbasbelopp.

Om  inget  annat  beslut  har  tagits  så räknas  uppdragen  i nämnderna  ihop  (arvodet)  men  däremot  inte

arvodet  ifrån  VEMAB.  Vid  ett  totalt  arvode  ifrån  de tre  olika  uppdragen  som  då skulle  överstiga  7,5

ibb  så skulle  han  alltså  inte  få pensionsavsättning  från  VEMAB  i och  med  att  OPF-KL  inte  gäller

bolagsuppdrag  om  inte  kommunen  har  tagit  ett  särskilt  beslut  om  det.

Ni kan välja  att  hantera  detta  på lite  olika  sätt:

1.  Ni beslutar  att  uppdrag  i bolag  inte  ska omfattas  av OPF-KL  (inget  särskilt  beslut  behöver  tas).

Enligt  SKL bör  inte  OPF-KL  gälla  för  bolagsuppdrag.  Detta  beroende  på att  OPF-KL  är

framtaget  av SKL och de företräder kommuner/landsting, inte bolag
2. Ni beslutar  att  även  bolagsuppdrag  som  omfattas  av OPF-KL

a. Ni kan då välja  att  uppdragen  ska räknas  var  för  sig, d.v.s.  ingen  samordning.  I detta

fall  skulle  det  alltså  innebära  att  han  får  4,5%  i avsättning  ifrån  bolagsuppdraget.

VEMAB  måste  då teckna  ett  avtal  med  Skandia  att  hantera  denna  avsättning

b. Ni kan väJa att VEMAB rapporterar in arvodet till er och att ni sammanräknar allt hos
er  och rapporterar  in det  totala  arvodet  till  Skandia.  NI kan  sedan  välja  om  ni ska

internfakturera  VEMAB  för  detta  eller  ta kostnaden  själva.

Det  finns  inget  rätt  eller  feli  detta  i och  med  att  OPF-KL  inte  är ett  kollektivavtal.  Samtliga  lösningar

ovan  finns  hos  andra  kommuner.  Dock  tror  jag  att  det  vanligaste  är att  man  inte  får

pensionsavsättning  för  uppdrag  i kommunala  bolag.

Hälsningar

Magnus



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 169 Dnr 2020/000261 303 

Nya/utökade verksamhetsområden för kommunalt VA i 
Toverum och Locknevi 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med Vimmerby energi & miljö AB:s 
styrelses förslag, att föreslå kommunfullmäktige 
 

1. bifalla förslag till verksamhetsområde för Locknevi 
 

2. bifalla förslag till verksamhetsområde för Toverum     
 

Ärendet 
Verksamhetsområde saknas för vatten i Locknevi i dagsläget. En översyn har 
gjorts av fastigheternas förutsättningar och ett förslag till verksamhetsom-
råde har tagits fram.     
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Vimmerby Energi & Miljö AB:s styrelsemöte 2020-02-04 
Förslag till utökning av verksamhetsområde för dricksvatten vid Viken 1:5, 
Vimmerby kommun 
Bilaga, karta verksamhetsområde för Locknevi  
Förslag till utökning av verksamhetsområde för sanitärt spillvatten vid 
Toverum 1:20 & Toverum 1:1, Vimmerby kommun 
Bilaga, karta verksamhetsområde för Toverum     

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige      
 
___________________     



Bilaga 1, Verksamhetsområde för Locknevi

1:5500

kipet0400
Textruta
Fastigheter som föreslås ingå i verksamhetsområdet för Locknevi:Gårdspånga 1:23Gårdspånga 1:24Gårdspånga 1:38Locknevi 1:2, del av Locknevi 2:17Locknevi 2:19Locknevi 2:20Locknevi 2:21Locknevi 3:1, del avLocknevi 4:1, del avNaterum 1:2Naterum 1:3Ytterby 1:10, del avYtterby 1:2Ytterby 1:3Ytterby 1:4Ytterby 1:5Ytterby 1:7Ytterby 1:8Ytterby 1:9



   Bilaga 2 

 



Bilaga 1, Verksamhetsområde för Toverum

1:4500

kipet0400
Textruta
Fastigheter som föreslås ingå i verksamhetsområdet för Toverum:Toverum 1:1, del avToverum 1:11Toverum 1:12Toverum 1:13Toverum 1:14Toverum 1:15Toverum 1:18Toverum 1:19Toverum 1:20, del avToverum 1:4Toverum 1:5Toverum 1:6Toverum 1:7Toverum 1:8Toverum 1:9
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Kommunfullmäktige 
Vimmerby kommun 

 
 

 
Förslag till utökning av verksamhetsområde för dricksvatten vid Viken 1:5, 
Vimmerby kommun  

 
I den kommunala VA-planen som antogs av kommunfullmäktige 2013-11-25, finns 
Locknevi redovisat som ett område där det finns dricksvattenförsörjning men 
verksamhetsområde för detta saknas. Det finns även skrivet att en översyn av 
anläggningar som saknar formellt fastställda verksamhetsområden ska genomföras, för 
att om möjligt inrätta enhetliga verksamhetsområden. Beslut om fastställande av 
verksamhetsområden fattas sedan av Kommunfullmäktige. 

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) har i egenskap av VA-huvudman gjort en 
översyn av befintliga verksamhetsområden för VA i kommunen. Översynen visar att 
det finns områden som är ansluta till den allmänna VA-anläggningen utan att detta 
område införts i ett så kallat verksamhetsområde. Därför anser VEMAB att vissa 
justeringar av verksamhetsområdena i kommunen kan anses påkallade att genomföra 
med hänsyn till faktiska omständigheter i det enskilda fallet. 
 
I Vimmerby kommuns nordöstra del, ca 25 km från Vimmerby stad ligger Locknevi. 
Området är en gammal lantbruksbygd som tidigare var huvudsäte för Locknevi 
storkommun. Området omfattar sammanlagt ett tjugotal bostadshus.  
Området är för närvarande anslutet till huvudmannens verksamhetsområde för 
spillvatten. Samma fastigheter är anslutna till huvudmannens dricksvattenanläggning, 
men saknar verksamhetsområde för dricksvattenvatten.  
 
I lag (2006:412) om allmänna vattentjänster påvisas kommunens skyldighet att ordna 
vattentjänster. § 6 anger följande: ” Om det med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 

1.  bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän VA- anläggning. 

Enligt LAV och praxis, är Locknevi inte ett område där kommunen har skyldighet att 
ordna vattentjänster i ett större sammanhang eftersom antalet fastigheter är få och 
området är mycket utsträckt. Det anses dock svårt att ordna ett tjänligt dricksvatten i 
området.  
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Med hänvisning till ovanstående uppgifter föreslår därför Vimmerby Energi & Miljö AB   
kommunfullmäktige att i särskilt beslutsärende fatta följande beslut.  
 

 Verksamhetsområdet för Locknevi utökas med nyttighet för dricksvatten. 

 Fastigheterna som ingår i Locknevi verksamhetsområde med tillgång till 
vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt spillvattenanslutning framgår av 
Bilaga 1, 

 vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i det aktuella området genom en 
allmän va-anläggning så länge behovet finns kvar, samt att 

 föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart aktuellt 
kommunfullmäktige-beslut vunnit laga kraft. 
 

 
 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
 
 
 
 
Bilaga1: Karta som redovisar det föreslagna utökningen av verksamhetsområdet och 
som också redovisar aktuell fastighetsförteckning.  
 
Bilaga 2: Beslut VEMABs styrelse.   
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Kommunfullmäktige 
Vimmerby kommun 

 
 

 
 

Förslag till utökning av verksamhetsområde för sanitärt spillvatten vid 
Toverum 1:20 & Toverum 1:1, Vimmerby kommun  

 
I den kommunala VA-planen som antogs av kommunfullmäktige 2013-11-25, finns 
Toverum redovisat som ett område där det finns avloppsanläggning för spillvatten men 
verksamhetsområde för detta saknas. Det finns även skrivet att en översyn av 
anläggningar som saknar formellt fastställda verksamhetsområden ska genomföras, för 
att om möjligt inrätta enhetliga verksamhetsområden. Beslut om fastställande av 
verksamhetsområden fattas sedan av Kommunfullmäktige.  

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) har i egenskap av VA-huvudman gjort en 
översyn av befintliga verksamhetsområden för VA i kommunen. Översynen visar att 
det finns områden som är ansluta till den allmänna VA-anläggningen utan att detta 
område införts i ett så kallat verksamhetsområde. Därför anser VEMAB att vissa 
justeringar av verksamhetsområdena i kommunen kan anses påkallade att genomföra 
med hänsyn till faktiska omständigheter i det enskilda fallet. 
 
Vid sjön Yxern ca 2 mil öster om Vimmerby samhälle ligger Toverum, en 
lantbruksbyggd med gamla anor. Området är beläget i nära anslutning till sjön Yxerns 
norra del.  
Området omfattar sammanlagt ett tjugotal bostadshus, samt ett radhus, ett 
lägenhetshus och ett lantbruk. Området är för närvarande anslutet till huvudmannens 
verksamhetsområde för dricksvatten. Samma fastigheter är anslutet till huvudmannens 
avloppsanläggning, men saknar verksamhetsområde för spillvatten.  
 
I lag (2006:412) om allmänna vattentjänster påvisas kommunens skyldighet att ordna 
vattentjänster. § 6 anger följande: ” Om det med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 

1.  bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän VA- anläggning. 

Enligt LAV och praxis, är Toverum i första hand inte ett område där kommunen har 
skyldighet att ordna vattentjänster i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa och miljö.  Detta eftersom området är litet och utspritt med 
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mycket goda möjligheter att ordna enskilda avloppsanläggningar. Det är med hänsyn 
till sjön Yxern och att inte försämra sjöns status som förslag om verksamhetsområde 
för sanitärt spillvatten ges.  

Toverum finns inte nämnt i Vimmerby kommuns översiktsplanering och saknar därför 
inriktningen för utveckling i fråga om markanvändning, planberedskap, teknisk 
försörjning och miljö. Det saknas därför en beskrivning hur dagvattnet bör tas om 
hand i området. Lokala förutsättningar finns för att ta omhand om dagvatten genom 
LOD (lokalt omhändertagande), vilket även förespråkas i Vimmerby kommuns VA-
policy som finns angiven i VA-planen. Därför bör dagvatten inte ingå i 
verksamhetsområdet. 

 
Med hänvisning till ovanstående uppgifter föreslår därför Vimmerby Energi & Miljö AB   
kommunfullmäktige att i särskilt beslutsärende fatta följande beslut.  
 

 Verksamhetsområdet för Toverum utökas med nyttighet för spillvatten. 
Dagvatten är undantaget. 

 Fastigheterna som ingår i Toverums verksamhetsområde med tillgång till 
vattentjänsterna dricksvattenförsörjning samt spillvattenanslutning framgår av 
Bilaga 1, 

 vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i det aktuella området genom en 
allmän va-anläggning så länge behovet finns kvar, samt att 

 föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart aktuellt 
kommunfullmäktige-beslut vunnit laga kraft. 
 
 

 
 
Vimmerby Energi & Miljö AB:s styrelse 
 
 
Bilaga1: Karta som redovisar det föreslagna utökningen av verksamhetsområdet och 
som också redovisar aktuell fastighetsförteckning. 
Bilaga 2: Vimmerby Energi & Miljö:s styrelsebeslut 
    
 
 
 
 
 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 165 Dnr 2020/000238 00 

Sevede fiber 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att, i enlighet med VkF:s styrelses förslag,  
föreslå kommunfullmäktige att ställa sig positivt till att gå vidare med 
fiberutbyggnad i Sevedeprojektet.  
 

Ärendet 
Ur Vimmerby Fibernät AB:s vd Torbjörn Swahns riskbedömning: 

 
Bakgrund 

Det finns ett gammalt projekt med ett beviljat bidrag för att fibrera del av 
landsbygden i det s k Sevedeprojektet. Vilket omfattar ca 240 st möjliga 
fastboende kunder inom området. Vimmerby kommun är beviljat bidraget 
men den upphandlade aktören har valt att inte utföra tänkta projekt p g a 
bedömd dålig lönsamhet. Bidraget ligger därmed kvar hos kommunen som 
ställt frågan till Vimmerby Fibernät AB (Vifab) om möjligheter finns för 
utförande inom bolagets regi. Påstötningar har även gjorts från Sevede 
ekonomiska förening som lagt ner ett stort arbete för att möjliggöra 
projektet. 
 
Bidraget 

Bidraget som är beviljat bedöms som möjligt för Vifab att ta del av utan 
föregående upphandling och extra konkurrensutsättning. Det omfattar 10,7 
Mkr som utbetalas om man når en anslutningsgrad om 85,05 % dvs 182 st 
kunder inom området. 
 
Ekonomi 

Projektets totala kostnad beräknas till ca 22,4 Mkr, ännu är ingen detaljerad 
projektering utförd. Med anslutningsintäkter som delfinansiering tillsam-
mans med bidraget så återstår ca 7,3 Mkr för bolaget att finansiera och 
tillföra balansräkningen som anläggningstillgång. För detta krävs ett utökat 
låneutrymme med ca 10 Mkr. På intäktssidan kommer anslutna kunder att 
tillföra ca 200 tkr/år samtidigt som kostnaderna ökar med ca 450 tkr vilket 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

medför att projektet kommer att ha en resultatpåverkan över tid med – 250 
tkr/år. 
 
Tidplan 

Efter erforderliga beslut om utökad låneram och om genomförande av 
projektet så bedöms leveranstiden till kund vara ca 18 månader. 
 
Risker 

Första risken som synes är om inte bidraget kan överföras på bolaget så 
tappas finansiering motsvarande bidragets storlek. Då totalekonomin inom 
bolaget behöver koncernbidrag för att gå runt så kräver revisorerna att det 
årligen görs en avkastningsvärdering dvs en värdering av bolagets förmåga 
att generera tillräckligt bra resultat för att driva verksamheten. Vid senaste 
bokslutet behövdes det göras en nedskrivning av bokförda anläggningstill-
gångar som en följd utav avkastningsvärderingen motsvarande skillnaden 
mellan bokförda värden och marknadsvärde i det här fallet ca 17 Mkr. Vid 
genomförande av Sevedeprojektet kommer nya anläggningstillgångar 
tillföras om ca 7,3 Mkr vilket också kan bli upphov till ett nedskrivnings-
behov vid kommande bokslut. Dessa nedskrivningar finansieras genom 
tillskott från ägaren, dvs Vimmerby kommun förvaltning AB. 
 
Sammanfattning 

Vifab anser att projektet är genomförbart inom befintlig verksamhet men att 
det finns ekonomiska risker som ovan beskrivits och som kräver moderbola-
gets finansiella engagemang för att kunna hanteras i den omfattning det 
drabbar bolaget framledes. 
 
Ekonomichef Mattias Karlssons riskbedömning: 
 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) är moderbolaget i en koncern 
som består av tre dotterbolag och två dotterdotterbolag. VkF ägs till 100 % 
av Vimmerby kommun.  
 

De ekonomiska riskerna för VkF är intecknade koncernbidrag samt ytter-
ligare aktieägartillskott till Vimmerby Fibernät AB i och med årliga 
värderingar och nedskrivningsbehov. Ökade räntekostnader och utökad 
låneram är likaså en finansiell risk. Det leder också till prioriteringar av 
investeringar och låneutrymme inom koncernen.  
 

2019 års resultat för Vimmerby kommun Förvaltnings AB uppgick till minus 
16,7 mnkr. Det fria egna kapitalet uppgår efter 2019 års resultat till 118,2 
mnkr.  
 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(3) 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Frågan gällande fiberutbyggnad i Sverige och Vimmerby kommun kommer 
säkerligen att diskuteras ytterligare med anledning av rådande situation i 
samband med covid-19 och dess efterspel. Alltifrån skolundervisning, jobba 
på distans till att beställa tex varar och mat via nätet kräver en säker och 
stabil uppkoppling.         
 

Beslutsunderlag 
Justerat protokoll VkF 2020-04-07 
Sevede fiber 
Vimmerby Fibernät AB:s Riskbedömning Sevedeprojektet      

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige      
 
___________________      



STYRELSEMöTE

Vimrnerby  kommun  Förvaltnings  AB

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Saiuinanträdesdahim

2020-04-07

Plats  och  saininanträdestid Rumskullarurnmet  tisdagen  den  7 april  2020

klockan  10.OO-11.OO

Beslutare Jacob  Käll,  ordförande

Marie  Nicholson

Helen  Nilsson

Sidiu'

1(6)

Öviiga  deltagare Carolina  Leijonram

Mattias  Karlsson

Gunilla  .Andersson

Protokolljusterare Helen  Nilsson

Justei'ingens  plats  OCl] tid Vimmerby  den  7 april  2020

Ordföi'ande

Protokolljusterare

Sekreterare

Jacob  Kä:ll

Helen  Nilsson

Gffnilla  .Andersson

Paragrafer  19-28



STYRELSEMöTE

Virnmerby  kornu'nun  Förvaltnings  AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Saininanträdesdatum

2020-04-07

Sidnr

2

% 19

Val av iusterare

Till att justera dagens protokoll vä5s Helen Nilsson.

% 20

Godkäru'iande  av dagordning

Föreslagen  dagordning  godkänns.

% 21

Genomgång  av föregående  mötesprotokoll

Föregående  mötesprotokoll  från  200218  gicks  igenom.

Arbetet  med  ägardirektiv  och  lönerevision  fortsätter,  se F3) 22.

I övrigt  framkom  inga  erinringar.

% 22

Riktlinier  och generella ägardirektiv

Ändring  har  gjorts  på sidan  3 så att det  nu framgår  att alla  styrdokument  inte  är

tillämpliga  för  moderbolaget  VkF  eftersom  bolaget  inte  bedriver  någon  egen

egentlig  verksamhet.  Andring  har  även  gjorts  på sidan  Il  under  anställningsvill

kor  för  VD.

Text  ska läggas  till  att generella  anställningsvillkor  och  lönekartläggning  ska  gö-

ras gemensamt  inom  koncernen.

Beslutades  att:

Carolina  får  i uppdrag  att ta in  texten  om  generella  anställningsvillkor  och  löne-

kartläggning  i Riktlinjer  och  generella  ägardirektiv.

Jacob  sainmankallar  bolagens  styrelseordförande  och  oppositionsföreträdare  för

dialog  om  detta.

Det  uppdaterade  dokumentet  Riktlinjer  och  generella  ägardirektiv  går  ut  med  kal-

lelsen  till  KS  21/5.

Protokolljusterare

Ål(S')"
Utdi'agsbestyrkning



STYRELSEMöTE
Viinmerby  kommun  Förvaltnings  AB

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sairunanträdesdatum

2020-04-07

% 23

Riskbedömning  Sevedepro.iektet

Mattias  har  gjort  en riskbedöinning  av fiberutbyggnad  i Sevedeprojektet  utifrån

VkFs  perspektiv.

Se bilaga  1

Bidragspengarna  är säkrade  och  det  behöver  inte  konkurrensutsättas

Beslutades  att:

VkFs  styrelse  föreslår  att  kornmunstyrelsen  föreslår  komtnunfullmäktige  att ställa

sig  positiv  till  att  gå vidare  med  fiberutbyggnad  i Sevedeprojektet.

g 24

Pensioner  i bolag

OPF-KL  gäller  inte  bolagsuppdrag  om  inte  särskilt  beslut  tagits.

Se bilaga  2

Beslutades  att:

VkFs  styrelse  föreslår  komrnunstyrelsen  att  föreslå  koinmunfullmäktige  att:
- Bolagsuppdrag  ska  omfattas  av OPF-KL.

- Uppdragen  ska  räknas  var  för  sig,  d v s ingen  samordning.

- Ska  inte  tillämpas  retroaktivt

Se bilaga  2, punkt  2 a.

Protoko15usterare

.> l,4,,
Utdragsbestyrkning



STYRELSEMöTE

Vimmerby  kornmun  Förvaltnings  AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sa+nrnanträdesdahim  Sidnr

2020-04-07  4

g 25

Årsredovisning  VkF-koncernen  2019

VkF-koncernen  gör  ett resultat  efter  boks1utsdispositioner  och skatt  på minus

IO 707 tla-.

Bolagens  resultat  före  boksIutsdispositioner  och  skatt:

Viinmerby  kornmun  Förvaltnings  AB

Virnmerby Energi & Mi5ö AB -  koncernen
Vimarhem  AB

Vimrnerby  Fibemät  AB

Tkr

-17405

9140

6 896

-22 105

Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB  gör  ett resultat  före  boks1utsdispositioner

och  skatt  på minus  17 405  tkr.  I det  negativa  resultatet  ligger  ett lämnat  aktieägar-

tillskott  på 16 974  tkr  till  Virnmerby  Fibernät  AB.

Bolaget  har  erhållit  koncernbidrag  med  3 927  tkr  och  lämnat  koncernbidrag  med

3 200  tkr.

Resultatet  efter  boks1utsdispositioner  och  skatt  är minus  16.678  tkr.

Styrelsen  beslutar  att:

- godkäru'ia  redovisat  bokslut

- föres1åattfrittegetkapitall18212tkrbalanserasinyräkning.

Protokolljusterare Utdi'agsbestyrkning



STYRELSEMöTE

Viinmerby  kommun  Förvaltnings  AB

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sa+nmanträdesdahiin

2020-04-07

Sidnr

26

Sydarkiveras  informationsplan  - VerkSAM

Vimmerby  kornrnun  är medlem  i Kommunalförbundet  Sydarkivera,

som  är komi'nunens  arkivmyndighet.

Sydarkivera  har  tagit  fram  VerkSAM  Plan,  som  är en verksarnhets-

baserad  inforinationshanteringsplan.  En sådan  plan  anger  den struktu-

rella  indelningen  för  de dokument  som  diarieförs  samt  handlingstyper-

nas gallringsfrister.  Därmed  fungerar  planen  även  som  gallringsbeslut.

Gallrings'Jristerna  i Sydarkiveras  plan  följer  Sveriges  Kornmuner  och

Regioners,  SKR:s  rekominendationer.

Virnmerby  kornmun  kommer  hösten  2020  att  byta  dokument-  och  ären-

dehanteringssystem  från  Ciceron  till  Evolution.  Kommunstyrelseför-

valtningens  administrativa  avdelning  uppdaterar  fortlöpande  planen  så

att den  stärnmer  med  Sydarkiveras  version.

Arkivlagens  bestämmelser

Av  arkivlagen  (1990:782)  6 e) 'Jramgår:  "I  arkivvården  ingår  att myn-

digheten  ska

1. organisera  arkivet  på ett sådant  sätt  att  rätten  att ta del av allmänna

handlingar  underlättas,

2. upprätta  dels  en arkivbeskrivning  som  ger  information  om  vilka  slag

av handlingar  som  kan  finnas  i myndighetens  arkiv  och  hur  arkivet  är

organiserat,  dels  en systematisk  arkivförteckning,"

5. "verkställa  föreslaiven  gallring  i arkivet."

Bedömning

VkF  behöver  uppdatera  sin  informationshantering  för  att leva  upp  till

arkivlagens  krav  när  det  gäller  förvaring  av handlingar.  Kommunalför-

bundet  Sydarkiveras  infornnationshanteringsp1an  innebär  ett förbättrat

stöd  för  hanteringen  av överförmyndarens  dokument.  Det  finns  också

samordningsvinster  med  att Sydarkiveras  förbundsmedlemmar  utgår

från  samma  informationshanteringsplan.

VkF  bör  därför  följa  den  mall  för  informationshanteringsplan  som  Syd-

arkivera  tagit  fram.

Finansiering

Ingen  kostnad  följer  med  att gå över  till  Sydarkiveras  informationshan-

teringsplan.

Beslutades  att:

Styrelsen  i VkF  antar  Kommunalförbundet  Sydarkiveras  VerkSAM  Plan  som  sin

informationshanteringsplan.

Protokol]justerare Utdragsbestyi'kning
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Information  om  bolagen

För  Vimarhem  kan  det  bli  aktuellt  med  byggnation  på Uven.  Riskbedömning  är

på gång.

Vemab  har  en panncentral  på BoKloks  område.  Torbjörn  håller  på med  förhand-

ling.

28

Övriga  frågor

Inga  övriga  frågor  fanns.  Mötet  förklarades  avslutat.

Protokolljustei'are Utdragsbestyrkning
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Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB

Riskbedömning  Sevedeprojektet

Vimmerby  fibernät  AB har  beskrivit  bakgrund,  bidraget,  ekonomi,  tidsplan,  risker  och sammanfattat  i

bilaga  1.

Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB är moderbolaget  i en koncern  som består  av tre  dotterbolag  och

två dotterdotterbolag.  VkF ägs till  100%  av Vimmerby  kommun.

De ekonomiska  riskerna  för  VkF är intecknade  koncernbidrag  samt  ytterligare  aktieägartillskott  till

Vimmerby  Fibernät  AB i och med  årliga  värderingar  och nedskrivningsbehov.  Ökade  räntekostnader

och utökad  låneram  är likaså en finansiell  risk. Det  leder  också  till  prioriteringar  av investeringar  och

låneutrymme  inom  koncernen.

2019  års resultat  för  Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB uppgick  till  minus  16,7  mnkr.  Det  fria  egna

kapitalet  uppgår  efter  2019  års resultat  till  118,2  mnkr.

Frågan  gällande  fiberutbyggnad  i Sverige  och Vimmerby  kommun  kommer  säkerligen  att  diskuteras

ytterligare  med  anledning  av rådande  situation  i samband  med  covid-19  och dess efterspel.  Alltifrån

skolundervisning,  jobba  på distans  till  att  beställa  tex  varar  och mat  via nätet  kräver  en säker  och

stabil  uppkoppling.

https://www.rezeringen.se/informationsmaterial/2016/12/sveriBe-heIt-uppkopplat-2025---en-

bredbandsstratezi/

tMX
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jiber,nät  ab

Riskbedömning  Sevedeprojektet

Bakgrund

Det finns  ett gammalt  projekt  med ett beviljat  bidrag  för  att fibrera  del av landsbygden  i det sk

Sevedeprojektet.  Vilket  omfattar  ca 240 st möjliga  fastboende  kunder  inom området.

Vimmerby  kommun  är beviljat  bidraget  men den upphandlade  aktören  har  valt  att inte utföra

tänkta  projekt  pga bedömd  dålig  lönsamhet.  Bidraget  ligger  därmed  kvar  hos kommunen

som ställt  frågan  till Vimmerby  Fibernät  AB (Vifab)  om möjligheter  finns  för utförande  inom

bolagets  regi. Påstötningar  har även gjorts  från  Sevede  ek förening  som lagt ner  ett stort
arbete  för  att möjliggöra  projektet.

Bidraget

Bidraget  som är beviljat  bedöms  som möjligt  för  Vifab  att ta del av utan föregående

upphandling  och extra  konkurrensutsättning.  Det omfattar  10,7  Mkr som utbetalas  om man

når en anslutningsgrad  om 85,05  % dvs 182 st kunder  inom området.

Ekonomi

Projektets  totala  kostnad  beräknas  till ca 22,4  Mkr, ännu  är ingen  detaljerad  projektering

utförd.  Med anslutningsintäkter  som delfinansiering  tillsammans  med bidraget  så återstår  ca

7,3 Mkr  för bolaget  att finansiera  och tillföra  balansräkningen  som anIäggningstiIlgång.  För

detta  krävs  ett utökat  låneutrymme  med ca 10 Mkr. På intäktssidan  kommer  anslutna  kunder

att tillföra  ca 200 tkr/år  samtidigt  som kostnaderna  ökar  med ca 450 tkr vilket  medför  att

projektet  kommer  att ha en resultatpåverkan  över  tid med -  250 tkr/år.

Tidsplan

Efter  erforderliga  beslut  om utökad  låneram  och om genomförande  av projektet  så bedöms
leveranstiden  till kund  vara  ca 18 månader.

Risker

Första  risken  som synes  är om inte bidraget  kan överföras  på bolaget  så tappas  finansiering

motsvarande  bidragets  storlek.  Då totalekonomin  inom bolaget  behöver  koncernbidrag  för att

gå runt så kräver  revisorerna  att det årligen  görs  en avkastningsvärdering  dvs en värdering

av bolagets  förmåga  att generera  tillräckligt  bra resultat  för att driva  verksamheten.  Vid

senaste  bokslutet  behövdes  det göras  en nedskrivning  av bokförda  anläggningstiIIgångar

som en följd  utav avkastningsvärderingen  motsvarande  skillnaden  mellan  bokförda  värden

och marknadsvärde  i det här fallet  ca 17 Mkr. Vid genomförande  av Sevedeprojektet  kommer

nya anläggningstiIIgångar  tillföras  om ca 7,3 Mkr  vilket  också  kan bli upphov  till ett



Vimmerby

nedskrivningsbehov  vid kommande  bokslut.  Dessa  nedskrivningar  finansieras  genom  tillskott

från  ägaren  dvs  Vimmerby  kommun  förvaltning  AB.

Sammanfattning

Vifab  anser  att  projektet  är  genomförbart  inom  befintlig  verksamhet  men  att  det  finns

ekonomiska  risker  som  ovan  beskrivits  och  som  kräver  moderbolagets  finansiella

engagemang  för  att  kunna  hanteras  i den  omfattning  det  drabbar  bolaget  framledes.

Vimmerby  Fibernät  AB

2020-03-15

Torbjörn  Swahn

VD

di[
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Från: Magnus  Larsson  jmaiIto:maznus.Iarsson@soderberzpartners.seJ
Skickat:  den  8 april  2019  11:03

Till: Marie  Halldån <marie.haIIden@vimmerby.se>

Ämne:  SV: Angående  pensioner  i bolag  igen

Hej!

Enligt  OPF-KL  så har  man  rätt  till  4,5%  i pensionsavsättning  upp  till  7,5 inkomstbasbelopp  och  30%  i

pensionsavsättning  över  7,5  inkomstbasbelopp.

Om  inget  annat  beslut  har  tagits  så räknas  uppdragen  i nämnderna  ihop  (arvodet)  men  däremot  inte

arvodet  ifrån  VEMAB.  Vid  ett  totalt  arvode  ifrån  de tre  olika  uppdragen  som  då skulle  överstiga  7,5

ibb  så skulle  han  alltså  inte  få pensionsavsättning  från  VEMAB  i och  med  att  OPF-KL  inte  gäller

bolagsuppdrag  om  inte  kommunen  har  tagit  ett  särskilt  beslut  om  det.

Ni kan välja  att  hantera  detta  på lite  olika  sätt:

1.  Ni beslutar  att  uppdrag  i bolag  inte  ska omfattas  av OPF-KL  (inget  särskilt  beslut  behöver  tas).

Enligt  SKL bör  inte  OPF-KL  gälla  för  bolagsuppdrag.  Detta  beroende  på att  OPF-KL  är

framtaget  av SKL och de företräder kommuner/landsting, inte bolag
2. Ni beslutar  att  även  bolagsuppdrag  som  omfattas  av OPF-KL

a. Ni kan då välja  att  uppdragen  ska räknas  var  för  sig, d.v.s.  ingen  samordning.  I detta

fall  skulle  det  alltså  innebära  att  han  får  4,5%  i avsättning  ifrån  bolagsuppdraget.

VEMAB  måste  då teckna  ett  avtal  med  Skandia  att  hantera  denna  avsättning

b. Ni kan väJa att VEMAB rapporterar in arvodet till er och att ni sammanräknar allt hos
er  och rapporterar  in det  totala  arvodet  till  Skandia.  NI kan  sedan  välja  om  ni ska

internfakturera  VEMAB  för  detta  eller  ta kostnaden  själva.

Det  finns  inget  rätt  eller  feli  detta  i och  med  att  OPF-KL  inte  är ett  kollektivavtal.  Samtliga  lösningar

ovan  finns  hos  andra  kommuner.  Dock  tror  jag  att  det  vanligaste  är att  man  inte  får

pensionsavsättning  för  uppdrag  i kommunala  bolag.

Hälsningar

Magnus




