
 

 
 

 
 

Kallelse Sida 
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Datum 

2018-06-15 

 

Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: måndagen den 18 juni 2018 kl. 15:00 

Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 

 

 Upprop 

 

Informationsärenden 

1.  Val av protokolljusterare 2018 

2.  Meddelanden 2018 

-Länsstyrelsens besked om att länsstyrelsen tar över polisens djuruppgifter 

-Ny ersättare i fullmäktige efter Erik Helin (L). Ny ersättare är Jan Karlsson (L) 

-Ny ersättare i fullmäktige efter Anders Fransson (L). Ny ersättare är Lars Karlsson (L) 

3.  Interpellation till kommunalrådet Tomas Peterson (M) om tiggeri i Vimmerby kommun 

4.  Allmänhetens frågestund i fullmäktige 2018 

5.  Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2018 

6.  Information från revisorerna till fullmäktige 2018 

7.  Finansrapport 2018 

 

Ärenden för avgörande 

8.  Ekonomiuppföljning 2018 

9.  Begäran om utökad budgetram för ökat elevantal i grundskolan F-9 

10.  Budget 2019 - fördelning av driftramar år 2019 med plan 2020 - 2022 samt förslag till 

investeringsram 2019 

Ekonomichef Mattias Karlsson 

Efter ekonomichefens presentation får varje parti möjlighet att göra ett anförande,  

rekommenderad tid, max 10 minuter per parti 

Ajournering kl 17.00-17.30 för pastasallad med kyckling i cafeterian. Meddela särskilda 

kostbehov i god tid! 
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11.  Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda till mandatperioden 2019--2022 

12.  Förnyelse av borgensförbindelse till Kommuninvest 

13.  Slopad studeranderabatt för högskolestudenter 

14.  Köp av arkivarie- och arkivassistenttjänst av Kommunalförbundet Sydarkivera samt förslag om hel 

arkivmyndighet 

15.  Bildande av kommunförbundet Kalmar län 

16.  Samordningsförbundet årsredovisning 2017 och fråga om ansvarsfrihet 

17.  Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för ITSAM för 2017 

18.  Trädplan - fördjupning av Vackra Vimmerby 

19.  Sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2019 

20.  Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2018 

21.  Begäran om entledigande från Jan Karlsson (L) och Lars Karlsson (L) från uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige 

22.  Medborgarförslag om fler förskoleplatser i Djursdala 

23.  Inkomna handlingar 

24.  Fullmäktiges ordförande sommartal 

 
Handlingarna finns tillgängliga på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby och på 
kommunens webbplats www.vimmerby.se under fliken "Kommun och politik". 
 
Protokollet justeras den 25 juni 2018 på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 
 
Planerad fika med kaffe och god kaka kl 19.30. 
 
Vimmerby den 15 juni 2018 

 

Lennart Nygren 

Ordförande 

 

 

 

Therese Jigsved 

Kanslijurist 
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Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare skicka i första hand ett 

mail till kommunens huvudbrevlåda: kommun@vimmerby.se 

Kontakta även din gruppledare 

 

Vid frågor kontakta: 

Administratör Liselott Frejd: 0492/ 76 90 18 

Kanslijurist Therese Jigsved: 0492/ 76 90 06 
 

mailto:kommun@vimmerby.se


Från: Lövenklev Lotta <Lotta.Lovenklev@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 30 maj 2018 13:32 
Till: Kommun Mörbylånga; Kommun Borgholm; Kommun Högsby; Kommun 

Kalmar; Kommun Mönsterås; Kommun Nybro; Vimmerby kommun; 
'vastervik.kommun@vastervik.se'; Info Torsås; Kommunen Oskarshamn; 
Kommunen Hultsfred; Kommunen Emmaboda 

Ämne: Länsstyrelsen övertar polisens djuruppgifter (PUP) den 1 juni 2018 
Bifogade filer: Informationsbrev till kommunerna angående PUP.docx 
 
Hej! 
 

Den 1 juni tar Länsstyrelsen över vissa av Polisens djurskyddsuppgifter, se bifogat dokument.  
 
Vidarebefordra gärna denna information till berörda medarbetare i er organisation. 
 
Med vänlig hälsning Lotta Lövenklev 
 
______________________________________________________________ 

Lotta Lövenklev 
Byggnadskonsulent, Djurenheten 
010-223 84 24 
lotta.lovenklev@lansstyrelsen.se 
 
Länsstyrelsen Kalmar län, 392 31 Kalmar 
Besöksadress: Regeringsgatan 1 
Telefon: 010 223 80 00, Fax: 010 223 81 10 
www.lansstyrelsen.se/kalmar, kalmar@lansstyrelsen.se 
Facebook: facebook.com/lstkalmar 
Instagram: @lstkalmar, Twitter: @lstkalmar 

 

mailto:lotta.lovenklev@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar
mailto:kalmar@lansstyrelsen.se
https://www.facebook.com/lstkalmar
https://instagram.com/lstkalmar/
https://twitter.com/lstkalmar/
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Länsstyrelsen tar över vissa av Polisens 
djurskyddsuppgifter 
 

Den 1 juni tar Länsstyrelsen över vissa av Polisens djurskyddsuppgifter. 

Syftet med förändringen är att renodla Polisens arbete. I stora drag innebär 

förändringen att Länsstyrelsen den 1 juni tar över den praktiska delen när djur 

omhändertas och lagen om tillsyn av katter och hundar. Det innebär bland 

annat transport till djurhem, försäljning och eventuell avlivning. 

 

Vi vill be er sprida denna information till medarbetare i er organisation som 

arbetar med angränsande verksamheter och områden och som kan tänkas ha 

nytta av att känna till denna förändring. Om det är så att ni på er webbplats 

eller liknande hänvisar till Polisen i dessa frågor ber vi er även att uppdatera 

informationen när förändringen träder i kraft, den 1 juni. 

 

Tack för hjälpen! 

 

Vid eventuella frågor, kontakta: 

 

Lotta Lövenklev 

Projektledare PUP 

Tel: 010-2238424 

E-post: lotta.lovenklev@lansstyrelsen.se 

 

 

 







     Dnr 2018/235/109 

     Id 61732 

Svar på interpellation om tiggeri 

Det är beklagligt att medborgare från andra länder söker sig till bland annat Sverige och tigger 

för att klara sitt uppehälle. Naturligtvis bör varje nation tillse att dess medborgare klarar sin 

försörjning på ett tillfredsställande sätt. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat, § 108 2014, 

att inte införa några särskilda ordningsföreskrifter om tiggeri.  

 
 

Frågor till kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M): 

1. Varför vidtas inga åtgärder för att de kommunala ordningsföreskrifterna efterlevs? 

Enligt ordningsföreskrifterna 12 § så krävs polismyndighetens tillstånd för insamling av pengar i 

bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller 

offentlig tillställning. Polismyndighetens tillstånd krävs inte när pengar samlas in till 

hjälporganisationer eller i samband med framförande av gatumusik. Med ”Bössa eller liknande”  torde 

menas plomberad  insamlingsbehållare där det är omöjligt att få ut istoppade pengar utan att bryta 

plomberingen eller förstöra behållaren. Insamling i pappmugg kan troligen inte omfattas av denna 

föreskrift. Således är det enligt de lokala ordningsföreskrifterna tillåtet att samla in pengar så länge 

man inte har bössa. 

Kommunens möjlighet att besluta om lokala ordningsföreskrifter regleras i ordningslagen 1993:1617. 

Det är även ordningslagen som reglerar hur lag och ordningsföreskrifter ska efterföljas, och vad som 

sker om reglerna inte följs. Kommunen har ingen möjlighet att vidta åtgärder utöver att påtala brott till 

polisen. Det är endast polisen som kan vidta åtgärder mot dem som stör ordningen. Ordningsvakter har 

inte rätt att ingripa mot brott enligt ordningslagen, då straffet för dessa brott maximalt är böter.  

 

2. Vem är högst ansvarig för att våra lokala ordningsföreskrifter efterföljs? 

Polismyndigheten. 

5. Om regeringen fastslår att det är upp till kommunerna att införa lokala förbud mot tiggeri, kommer 

ni att införa detta? 

Det är kommunfullmäktige som beslutar i en sådan principiell fråga. Nya moderaterna föreslår att ett 

nationellt förbud mot tiggeri införs direkt i strafflagstiftningen på nationell nivå. 

6. Hur ställer ni er mot ett nationellt förbud? 

Nya moderaterna ställer sig positivt till detta. Varje parti får i övrigt ha och svara sin egen hållning. 

 

Tomas Peterson (M) 

Kommunstyrelsens ordförande 





 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 83 Dnr 2018/000235  Kod 109 

Interpellation till kommunalrådet Tomas Peterson (M) 
om tiggeri i Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till Tomas 

Peterson (M) vad gäller punkterna 1, 2, 5 och 6 och att svar lämnas vid 

nästkommande sammanträde.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellation inlämnad av Anneli 

Jakobsson (SD) angående tiggeri i Vimmerby kommun. 

 

Interpellationen innehåller flera punkter som riktar sig till olika nämnder, 

men punkterna 1, 2, 5 och 6 riktar sig till kommunstyrelsen.  

 

Av interpellationen framgår: Under det senaste året har tiggeriet ökat i 

Sverige och Vimmerby är inget undantag. Rapporter från Rikspolisstyrelsen 

visar på att stora delar av tiggeriverksamheten är organiserad och att utsatt 

människor utnyttjas av kriminella ligor. För bara några månader sedan 

uppdagades en stor organiserad brottlighetshärva där Hultsfred var 

inblandad. Efter denna händelse har tiggeriet upphört i Hultsfred. Även i 

Vimmerby kan det finnas kriminella ligor.  

 

Enligt ordningsföreskrifterna 12 § så krävs polismyndighetens tillstånd för 

insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i 

en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 

Polismyndighetens tillstånd krävs inte när pengar samlas in till 

hjälporganisationer eller i samband med framförande av gatumusik. 

 

Frågor till kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M): 

 

1. Varför vidtas inga åtgärder för att de kommunala ordningsföreskrifterna 

efterlevs? 
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2. Vem är högst ansvarig för att våra lokala ordningsföreskrifter efterföljs? 

 

5. Om regeringen fastslår att det är upp till kommunerna att införa lokala 

förbud mot tiggeri, kommer ni att införa detta? 

 

6. Hur ställer ni er mot ett nationellt förbud? 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 60822 

 

Beslutet skickas till 

Tomas Peterson (M) 

Kanslijurist Therese Jigsved 

 

___________________ 
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Låneskuld 
 
Den totala låneskulden för Vimmerby kommun och bolagen per 2018-04-30 är 1 056 miljoner kronor.  
Skulden har minskat med 32 miljoner sen årsskiftet.   
 
Vimmerby kommuns, och koncernens, bank Nordea har infört inlåningsavgift. Det vill säga 
kommunen och dess bolag får betala ränta på sin inlåning. För att minimera och undvika denna 
inlåningsavgift amorterar koncernen på sina befintliga lån hos Kommuninvest. Det medför att 
diagram, jämförelse och nyckeltal påverkas i denna rapport.   
 

 
 
Total skuld:  1 056 miljoner 
Kapitalbindning: 2,2 år 
Räntebindning: 2,1 år 
 
 
Kapitalbindning: Tid till tidigast möjliga datum för lånegivarens krav på återbetalning. 
 Målsättningen är att maximalt 50% av utestående skuld får förfalla inom 12 

månader. Övriga kapitalförfall ska spridas jämt över tid.  
 

Räntebindning:  Tid till senaste datum där räntan är fastställd.  
Målsättningen för genomsnittlig räntebindningstid är 2 år med en avvikelse +/- 
12 månader. Maximalt 50 % av skuldportföljen får ha en räntebindning som 
understiger ett år.  

 
 
Vimmerby kommuns lån uppgår till 479 miljoner. Nedan följer redovisning av låneskuld, 
kapitalbindning och räntebindning för Vimmerby Kommun och därefter för respektive bolag.  Se 
bilaga 1 för fullständig förteckning över lån, bindningstid och räntesats för Vimmerby kommun.  

 
Vimmerby Kommun 
 
Total skuld:   479 miljoner* 
Kapitalbindning: 1,6 år 
Räntebindning: 0,7 år 
 
 
*Observera att 189 miljoner av Vimmerby kommuns skuld är ett leasinglån till Vimmerby Energi & 
Miljö AB.  Dessa är ej medräknade i nedan diagram över Vimmerby kommuns kapital och 
räntebindning.   
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Vimarhem AB 
 
Total skuld:   249 miljoner  
Kapitalbindning: 3,3 år 
Räntebindning: 3 år  
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VEMAB 
 
Total skuld:   327 miljoner     
Kapitalbindning: 2,3 år 
Räntebindning: 3,4 år 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Utöver ovanstående låneskuld för VEMAB finns en leasing på 241 miljoner som ej är med i 

redovisningen nedan.  Ränterisken för leaseavtalet ligger hos VEMAB vilket är grunden för den 

räntesäkring som finns på 360 mnkr.    
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Låneram 

Vimmerby Kommun och dess bolag håller sig inom den av KF 2017-11-27 § 218 beslutade låneramen 
på 1 400 miljoner kronor. KF beslutade även 2018-04-23 § 74 om låneram för Vimmerby Fibernät AB.  

 
 
Beslut KF 2017-11-27 §218 
Beslut KF 2018-04-23 §74 

Låneram 2018 Utnyttjad 2018-04-30 Återstående lån 

  

 

    

Kommunen 640 509 131 

Vimmerby Energi & Miljö 410 327 83 

VkFAB 30 0 30 

Vimarhem AB  320 249 71 

Vimmerby Fibernät AB 40  0 40 

  

 

    

Låneram 1 440 1085 355 

 

 

 

Borgensåtagande  

Borgensåtagande Vimmerby Kommun 2016 2017 

Kommunalt borgens-förlustansvar avseende egnahem 0,1 0 

Borgen och andra förpliktelser gentemot ”allmännyttan” 249 249 

Borgen och andra förpliktelser gentemot andra kommunala företag 362,9 337 

Pensionsförpliktelser 284,9 272,1 

Pensionsförpliktelser löneskatt 69,1 66 

Övriga ansvarsförbindelser 4 2,9 

Leasingavtal 0 0 

Summa 970 926,9 

   

Infriade borgensåtagande 0 tkr 0 tkr 
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Likviditet 

Tillgängliga likvida medel per sista april 2018 var ca 22 miljoner kronor. Utvecklingen av likviditeten i 

Vimmerby Kommun i början av 2018 ses i nedan graf.   

 

 

 

Utvecklingen av likviditeten för kommunens bolag under 2018 ses i nedan graf.  
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Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltnings AB- KLP 

Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB bildades 1996 med uppgiften att förvalta länets 

kommuner och landstings avsättningar för pensionsändamål.  Verksamheten vilar på ett 

konsortieavtal där ägarna tillsammans kommit överens om grunderna för verksamheten som ska 

fungera som en buffert avseenden den så kallade ansvarsförbindelsen för anställdas 

pensionsförmåner. Vimmerby Kommuns insats är 51 miljoner kronor och nedan ses värdeökningen 

2018.  

Se Vimmerby Kommuns Portföljrapport i bilaga 2. 

 

Nedan ses värdeökningen av pensionsplaceringen under 2018 jämfört med åren 2014 - 2017. 
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Bilaga 1  

 

Lån Vimmerby Kommun 2018-04-30 
  

     
Lån mnkr Datum 

 
Ränta 

          

KI 92066 20 2017-10-24     

  

2021-09-15 
 

-0,09% 

76136 50 2015-08-12     

  

2020-06-15 
 

1,22% 

73008 40 2015-01-30     

  

2019-01-30 
 

0,68% 

85575 30 2017-02-13     

  

2022-01-27 
 

1,00% 

66530 40 2014-09-16     

  

2018-09-12 
 

2,89% 

70201 30 2014-07-01     

  

2018-06-12 
 

1,72% 

71877 40 2014-11-13     

  

2019-03-12 
 

1,00% 

78069 (rör) 40 2015-12-16     

  

2020-12-01 
 

0,14% 

KI 72336 (rör)  189 2014-12-16   
 

    2019-12-16   -0,06% 

     
Summa lån  479 
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Bilaga 2  Portföljrapport för KLP total 30 april 2018 
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Låneskuld 
 
Den totala låneskulden för Vimmerby kommun och bolagen per 2018-04-30 är 1 056 miljoner kronor.  
Skulden har minskat med 32 miljoner sen årsskiftet.   
 
Vimmerby kommuns, och koncernens, bank Nordea har infört inlåningsavgift. Det vill säga 
kommunen och dess bolag får betala ränta på sin inlåning. För att minimera och undvika denna 
inlåningsavgift amorterar koncernen på sina befintliga lån hos Kommuninvest. Det medför att 
diagram, jämförelse och nyckeltal påverkas i denna rapport.   
 

 
 
Total skuld:  1 056 miljoner 
Kapitalbindning: 2,2 år 
Räntebindning: 2,1 år 
 
 
Kapitalbindning: Tid till tidigast möjliga datum för lånegivarens krav på återbetalning. 
 Målsättningen är att maximalt 50% av utestående skuld får förfalla inom 12 

månader. Övriga kapitalförfall ska spridas jämt över tid.  
 

Räntebindning:  Tid till senaste datum där räntan är fastställd.  
Målsättningen för genomsnittlig räntebindningstid är 2 år med en avvikelse +/- 
12 månader. Maximalt 50 % av skuldportföljen får ha en räntebindning som 
understiger ett år.  

 
 
Vimmerby kommuns lån uppgår till 479 miljoner. Nedan följer redovisning av låneskuld, 
kapitalbindning och räntebindning för Vimmerby Kommun och därefter för respektive bolag.  Se 
bilaga 1 för fullständig förteckning över lån, bindningstid och räntesats för Vimmerby kommun.  

 
Vimmerby Kommun 
 
Total skuld:   479 miljoner* 
Kapitalbindning: 1,6 år 
Räntebindning: 0,7 år 
 
 
*Observera att 189 miljoner av Vimmerby kommuns skuld är ett leasinglån till Vimmerby Energi & 
Miljö AB.  Dessa är ej medräknade i nedan diagram över Vimmerby kommuns kapital och 
räntebindning.   
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Vimarhem AB 
 
Total skuld:   249 miljoner  
Kapitalbindning: 3,3 år 
Räntebindning: 3 år  
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VEMAB 
 
Total skuld:   327 miljoner     
Kapitalbindning: 2,3 år 
Räntebindning: 3,4 år 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Utöver ovanstående låneskuld för VEMAB finns en leasing på 241 miljoner som ej är med i 

redovisningen nedan.  Ränterisken för leaseavtalet ligger hos VEMAB vilket är grunden för den 

räntesäkring som finns på 360 mnkr.    
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Låneram 

Vimmerby Kommun och dess bolag håller sig inom den av KF 2017-11-27 § 218 beslutade låneramen 
på 1 400 miljoner kronor. KF beslutade även 2018-04-23 § 74 om låneram för Vimmerby Fibernät AB.  

 
 
Beslut KF 2017-11-27 §218 
Beslut KF 2018-04-23 §74 

Låneram 2018 Utnyttjad 2018-04-30 Återstående lån 

  
 

    

Kommunen 640 509 131 

Vimmerby Energi & Miljö 410 327 83 

VkFAB 30 0 30 

Vimarhem AB  320 249 71 

Vimmerby Fibernät AB 40  0 40 

  
 

    

Låneram 1 440 1085 355 

 

 

 

Borgensåtagande  

Borgensåtagande Vimmerby Kommun 2016 2017 

Kommunalt borgens-förlustansvar avseende egnahem 0,1 0 

Borgen och andra förpliktelser gentemot ”allmännyttan” 249 249 

Borgen och andra förpliktelser gentemot andra kommunala 
företag 362,9 337 

Pensionsförpliktelser 284,9 272,1 

Pensionsförpliktelser löneskatt 69,1 66 

Övriga ansvarsförbindelser 4 2,9 

Leasingavtal 0 0 

Summa 970 926,9 

   

Infriade borgensåtagande 0 tkr 0 tkr 
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Likviditet 

Tillgängliga likvida medel per sista april 2018 var ca 22 miljoner kronor. Utvecklingen av likviditeten i 

Vimmerby Kommun i början av 2018 ses i nedan graf.   

 

 

 

Utvecklingen av likviditeten för kommunens bolag under 2018 ses i nedan graf.  
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Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltnings AB- KLP 

Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB bildades 1996 med uppgiften att förvalta länets 

kommuner och landstings avsättningar för pensionsändamål.  Verksamheten vilar på ett 

konsortieavtal där ägarna tillsammans kommit överens om grunderna för verksamheten som ska 

fungera som en buffert avseenden den så kallade ansvarsförbindelsen för anställdas 

pensionsförmåner. Vimmerby Kommuns insats är 51 miljoner kronor och nedan ses värdeökningen 

2018.  

Se Vimmerby Kommuns Portföljrapport i bilaga 2. 

 

Nedan ses värdeökningen av pensionsplaceringen under 2018 jämfört med åren 2014 - 2017. 
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Bilaga 1  

 

Lån Vimmerby Kommun 2018-04-30   

     

Lån mnkr Datum  Ränta 

          

KI 92066 20 2017-10-24     

  2021-09-15  -0,09% 

76136 50 2015-08-12     

  2020-06-15  1,22% 

73008 40 2015-01-30     

  2019-01-30  0,68% 

85575 30 2017-02-13     

  2022-01-27  1,00% 

66530 40 2014-09-16     

  2018-09-12  2,89% 

70201 30 2014-07-01     

  2018-06-12  1,72% 

71877 40 2014-11-13     

  2019-03-12  1,00% 

78069 (rör) 40 2015-12-16     

  2020-12-01  0,14% 

KI 72336 (rör)  189 2014-12-16    

    2019-12-16   -0,06% 

     

Summa lån  479    
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Bilaga 2  Portföljrapport för KLP total 30 april 2018 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 143 Dnr 2018/000264 040 

Finansrapport 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ta informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger finansrapport för Vimmerby kommer 

per 2018-04-30 för information. 

 

Ekonomichef Mattias Karlsson deltar och informerar om ärendet. Mattias 

Karlsson vill uppmärksamma styrelsen om att kommunen medvetet gör ett 

avsteg från Vimmerby kommuns finanspolicy pga av amortering, minusränta 

samt samordning inom koncernen. Totalt sett har risken minskat pga 

amorteringen.  

 

Beslutsunderlag 

Finansrapport för Vimmerby kommun per 2018-04-30, Id 61009 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 142 Dnr 2018/000243 042 

Ekonomiuppföljning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

budgetuppföljning för april månad 2018 med prognos på helår. 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun gör sex stycken uppföljningar per år, exklusive 

årsbokslutet, med prognos på helår. Årets andra uppföljning med prognos på 

helår prognostiserar ett resultat på 12,8 miljoner kronor. Det budgeterade 

resultatet för 2018 är 18,1 miljoner kronor, vilket innebär en negativ 

budgetavvikelse på 5,3 miljoner kronor. Prognosen för resultatet visar högre 

skatter och generella statsbidrag än budgeterat. Finansnettot bedöms bli 

högre än budgeterat. Utöver detta så bedöms ökade barnantal på förskolan 

och grundskolan generera avvikelser gentemot budget. Utöver detta bedöms 

den interkommunala ersättningen inom gymnasiet bedöms bli högre än 

budget, samt att funktionshindersidan och äldreomsorgen prognostiseras 

avvika gentemot budget.  

 

Under årets första fyra månader har investeringar skett med 4,8 miljoner 

kronor.  

 

Vid dagens sammanträde deltar ekonomichef Mattias Karlsson, ekonom 

Mamica Timotijevic och lönesamordnare Niklas Gustafsson. Niklas 

Gustafsson redogör för sjukfrånvaron i Vimmerby kommun. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

budgetuppföljning för april månad med prognos på helår 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomiuppföljning för hela kommunen per 2018-04-30, Id 61393 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Tjänsteskrivelse från Mamica Timotijevic, Id 61399 

Statistik från HR-avdelningen om sjukfrånvaro mm, Id 61552 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 
 

Ekonomiavdelningen 

Mamica Timotijevic 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-05-31  
Referens 

2018/000243 

 
Id 

61399 

 
 Kommunfullmäktige 

 

   

 

Budgetuppföljning april med prognos för helår 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 Anta föreliggande budgetuppföljning för april månad med prognos på 

helår 

Sammanfattning av ärendet 

Vimmerby kommun gör sex uppföljningar per år, exklusive årsbokslutet, med 

prognos på helår. Detta är årets andra uppföljning med prognos på helår som 

sammanställts.  

Uppföljningen för april månad prognostiserar ett resultat på 12,8 miljoner 

kronor.  

Ärendet 

Vimmerby kommun gör sex stycken uppföljningar per år, exklusive 

årsbokslutet, med prognos på helår. Årets andra uppföljning med prognos på 

helår prognostiserar ett resultat på 12,8 miljoner kronor. Det budgeterade 

resultatet för 2018 är 18,1 miljoner kronor, vilket innebär en negativ 

budgetavvikelse på 5,3 miljoner kronor. Prognosen för resultatet visar högre 

skatter och generella statsbidrag än budgeterat. Finansnettot bedöms bli högre 

än budgeterat. Utöver detta så bedöms ökade barnantal på förskolan och 

grundskolan generera avvikelser gentemot budget. Utöver detta bedöms den 

interkommunala ersättningen inom gymnasiet bedöms bli högre än budget, samt 

att funktionshindersidan och äldreomsorgen prognostiseras avvika gentemot 

budget.  

 

Under årets första fyra månader har investeringar skett med 4,8 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

ID: 61393 Hela kommunen - april  

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

Ledningsgruppen 

Mamica Timotijevic 

Ekonom  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetuppföljning april 2018 
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Sammanfattning 

 

Årets andra budgetuppföljning visar en prognos för 2018 på 12 790 tkr. Resultatet för året är budgeterat till 18 

145 tkr vilket innebär en total budgetavvikelse på 5 355 tkr.  

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

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

statsbidrag. Enligt SKL:s cirkulär 18:18 som publicerades i april så kommer konjunkturuppgången i svensk 

ekonomi brytas 2019. Därför förväntas lägre skatteunderlagstillväxt tillkommande år. 

Räntekostnaderna är låga för kommunen just nu och enligt riksbankens pressmeddelande den 2018-04-26 

kommer styrräntan höjas först mot slutet av 2018. Detta betyder att räntekostnader kommer fortsätta vara låga 

hela 2018. 

Investeringsbudget för år 2018 är 56 152 tkr. Fram till och med april har kommunen investerat för 4 807 tkr och 

prognos för helår är 52 618 tkr. Det är osäkert om Vimmerby Kommun kommer uppnå målet att 

självfinansieringsgraden av investeringar ska uppgå till 100 procent. 

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

finansiering har skett genom dessa.  

   

Budget  5 000  

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

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

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

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

   

Summa 2 240  

   

Kvar av oförutsedda medel                                                                                                                          2 760 
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Resultatredovisning 

 

Åretsresultat prognostiseras på 12 790 tkr. Resultatet för 2018 är budgeterat till 18 145 tkr, vilket innebär en 

budgetavvikelse på 5 355 tkr.  

Resultatbudget Perioden Helår 

Tkr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Utfall 2017 

jan-apr 

Helårs-budget 

2018 

Bedömd 

prognos 

helår 

Avvikelse mot 

budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall helår 

2017 

Verksamhetens intäkter 119 826 119 424 262 547 323 348 60 802  356 115 

Verksamhetens kostnader -402 501 -363 860 -1 144 878 -1 228 523 -83 645  -1 233 405 

Varav personalkostnader -261 164 -226 370 -693 968 -728 481 -34 513  -771 226 

Avskrivningar -10 544 -10 581 -33 016 -31 532 1 484  -32 269 

Summa nettokostnader -293 219 -255 017 -915 347 -936 706 -21 359  -909 560 

              

Skatter och generella statsbidrag 311 289 300 554 933 492 935 232 1 740  900 546 

Finansiella intäkter 5 261 9 990 10 500 21 457 10 957  24 382 

Finansiella kostnader -2 767 -3 655 -10 500 -7 193 3 307  -7 683 

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0  343 

Summa finansiering 313 783 306 889 933 492 949 496 16 004  917 588 

              

Summa resultat 20 564 51 873 18 145 12 790 -5 355  8 028 

 

  

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

Socialnämnden. Barn- och Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 12,1 mnkr orsakat av högre 

barnantalen på grundskolan och förskolan, samt högre kostnader för interkommunala ersättningar till gymnasiet 

än budgeterat. För Socialnämnden är den största avvikelsen inom funktionshinders verksamhet och 

äldreomsorgen. Nämndens årsresultat pekar på ett underskott på 9,2 mnkr. En av orsaken till detta är flera 

assistensärende som tillkom förra året där budget saknas samt ett assistansärende som har tillkommit nu 2018. 

Inom äldreomsorgen är en person med behov av extraordinära insatser dygnet runt som orsakar en del av 

underskottet. 

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

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

finansiella kostnaderna fortsätter vara lägre än budgeterat. Prognosen visar ett överskott på 16 mnkr. 

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

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

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

generella statsbidragen.  

Prognosen för 2018 visar att skatteintäkter och generella statsbidrag är 1 500 tkr lägre än kommunens 

nettokostnader. 

 

 

 

 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prognos

2018

Verksamhetens nettokostnader 712,3 705,5 749,7 796,4 785,9 834,5 911,5 936,7

Skatteintäkter och generella
statsbidrag

735,3 741,6 755,4 767,8 792,9 839,8 900,5 935,2

660

710

760

810

860

910

960

Miljoner kr

Verksamhetens nettokostnader samt skatteintäkter 
och generella statsbidrag
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Nämndernas driftredovisning 

 

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

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

prognostiseras till minus 22 906 tkr, exklusive de centrala kostnadsposterna. Om de centrala kostnadsposterna 

inkluderas prognostiseras avvikelsen till minus 21 359 tkr.   

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

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

 

 

 Perioden Helår 

Tkr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Utfall 2017 

jan-apr 

Helårs-

budget 2018 

Bedömd 

prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - Utfall 

helår 2017 

Intäkter kommunstyrelsen 51 859 46 621 129 694 143 609 13 916  146 468 

Kostnader kommunstyrelsen -110 143 -96 722 -338 664 -353 572 -14 908  -366 719 

Netto kommunstyrelsen -58 284 -50 101 -208 971 -209 963  -992  -220 252 

Intäkter Socialnämnden 33 525 42 342 63 737 83 851 20 114  107 744 

Kostnader Socialnämnden -153 270 -144 750 -417 162 -446 477 -29 315  -448 301 

Netto Socialnämnden -119 745 -102 408 -353 425 -362 626  -9 201  -340 557 

Intäkter barn och utbildningsnämnden 17 945 18 566 31 915 55 704 23 789  62 254 

Kostnader barn och utbildningsnämnden -140 423 -123 024 -362 023 -397 912 -35 889  -393 661 

Netto Barn- och utbildningsnämnden -122 478 -104 458 -330 108 -342 208  -12 100  -331 407 

Intäkter Miljö och byggnadsnämnden 0 0 0 0 0  0 

Kostnader Miljö och byggnadsnämnden -2 367 -1 026 -7 179 -7 142 37  -6 930 

Netto Miljö och byggnadsnämnden -2 367 -1 026 -7 179 -7 142  37  -6 930 

Intäkter revision 0 0 0 0 0  0 

Kostnader revision -72 -317 -811 -811 0  -774 

Netto revision -72 -317 -811 -811  0  -774 

Intäkter överförmyndare 1 074 985 4 181 3 062 -1 119  5 473 

Kostnader överförmyndare -1 670 -2 230 -5 985 -5 516 469  -7 128 

Netto överförmyndare -596 -1 245 -1 804 -2 454  -650  -1 655 

Intäkter valnämnden 0 0 325 322 -3  0 

Kostnader valnämnden -74 -3 -1 008 -1 005 3  -12 

Netto valnämnden -74 -3 -683 -683 0  -12 

Summa intäkter nämnder 104 403 108 514 229 852 286 548 56 697  321 939 

Summa kostnader nämnder -408 018 -368 072 -1 132 832 -1 212 435 -79 603  -1 223 525 

Nettokostnader nämnder -303 615 -259 558 -902 980 -925 886 -22 906  -901 587 

Intäkter finansförvaltningen 331 974 321 456 976 687 993 489 16 802 959 550 

Kostnader finansförvaltningen -7 795 -10 026 -55 562 -54 813 749 -49 935 

Netto finansförvaltningen 324 179 311 430 921 125 938 676 17 551  909 615 

              

Summa totala intäkter 436 377 429 970 1 206 539 1 280 037 73 499 1 281 489 

Summa totala kostnader -415 813 -378 098 -1 188 394 -1 267 248 -78 854 -1 273 460 

Summa totalt 20 564 51 873 18 145 12 790 -5 355  8 028 
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Investeringsredovisning 
Under året har investeringar genomförts för 4 807 tkr. Prognosen för investeringar uppgår till 52 618 tkr och 

budgeten för 2018 är 56 152 tkr. Under året kommer det att göras en genomgång för att se om utgifterna är att 

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

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

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

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

uppnå målet att självfinansieringsgraden av investeringar ska uppgå till 100 procent 

Förvaltning                                                

tkr Projekt 

Utfall 2018 

jan-apr 

Prognos 

för året 

Budget 

2018 

Igångsättnings 

beslut 

  Energieffektiviseringar   1 000 1 000 1 000 

  Passersystem stadshuset   2 000 500 500 

  Anslutningsavgift fiber   500 500   

  Verksamhetsanpassade lokaler 237 1 500 1 500 1 500 

  AL-skolan upprustning 154 3 000 3 000 3 000 

  Vimarskolan upprustning  64 1 000 1 000 1 000 

  Gymnasiet A-Huset plåttak, fönster , fasad  15 3 000 3 000 3 000 

  Vimarskolan paviljong  3 500 500 500 

  Ny förskola   500 500 500 

  Djursdala skola   1 000 1 000 1 000 

  Norrängen 1 173 1 100 1 100   

  Bil med kyla till kostverksamheten   600 600   

  Släckbilar 3 802 4 200 4 200 4 200 

  Ledningsstöd/datasystem   400 400 400 

  Höjdfordon   7 300 7 300 7 300 

  Släpspruta   350 350 350 

  Tvättutrustning   500 1 500 1 500 

  Vackra Vimmerby 1 500 500  500 

  Exploatering Nossen   1 500 3 800  3 800 

  Exploatering Krönsmon   2 000 2 000  2 000 

  Exploatering Nybble   500 1 500  1 500 

  Exploatering folkets park   650 650  650 

  Asfalteringsprogram 20 3 000 3 000  3 000 

  Inventering avfallsdeponier   0 600 200 

  Trafiksäkerhetsåtgärder   300 300  300 

  Ombyggnation bussfickor   100 100  100 

  Tillgänglighetsanpassning   400 400  400 

  Utbyte av belysningsstolpar   200 200  200 

  Isfräs   250 250  250 

  Ceos Ljudanläggning    200 200 200 

  Ceos Naturgräs  65  200 200 200 

  Ceos Bevattning    100   100 

  Ishallen Ljudanläggning    200 200   

  Bibliotek omställning     250   

  Äldreboende till och ombyggnad   2 500 2 500 2 500 

  Resecentrum 2 400 400 400 

  Utbyggnad Vidala   500 1 000 1 000 

  Kontaktcenter bygg   300 1 800 200 

  Kontaktcenter inventarier och system     652   

  Utredningar av ishall/idrottshall   500 500 500 

  

Infrastruktur kringutrustning skolans 

digitalisering   700 700   

  Utbyggnad Södra vi förskola  1 200 500 500 

  Familjecentral   0 500   

  Särskilda arbeten   1 400 1 500   

  Ombyggnad av brandstation  23 3 200 3 200 3 200 

  Vimarskolans kök 155 155     
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  Stadshuset takrenovering 79 79     

  Utrustning Plenisalen 4 4     

 GC-väg Gullringen  800   

 Idrottshallen, vikvägg o golv  2 000   

 Köksutrustning  530   

Kommunstyrelsen   4 798 51 818 55 352 47 450 

  

Årligt utbyte verksamhetsförändringar, 

sängar              250 450 250 

  

Årligt utbyte verksamhetsföråndringar, 

inventarier              200 0 200 

  Utbyte av inventarier hemtjänst  9  200 200 200 

  Inventarier Servicebostad    150 150 150 

Socialnämnden   9 800 800 800 

Totalt   4 807 52 618  56 152 48 250 
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Bilagor 
Central förvaltnings driftredovisning 
 

    Perioden Helår  
    

Verksamhet/tkr 

Intäkt  

Kostnad                    

Netto 

Utfall 2018 

jan-apr 

Utfall 2017 

jan-apr 

Helårs-

budget 2018 

Bedömd 

prognos 

helår 

Avvikelse mot 

budget 

överskott+               

underskott - 

Utfall helår 

2017  

1) 00 Kommunfullmäktige Intäkt 0 0 0 0 0  0  
     Kostnad -194 -390 -607 -607 0  -788  

     Varav personal -164 -295 -429 -475 -46  -626  

      Netto -194 -390 -607 -607 0  -788  

2) 00 Övrig  Intäkt 689 458 570 740 170  856  
   Kommunledning Kostnad -3 091 -3 243 -10 697 -8 593 2 104  -32 668  
     Varav personal -971 -918 -2 778 -2 830 -52  -2 798  

      Netto -2 402 -2 785 -10 127 -7 853 2 274  -31 812  

3) 02 Kommun-ledning inkl. Intäkt 0 0 756 756 0  704  

   jurist Kostnad -1 181 -923 -4 155 -4 105 50  -3 933  
     Varav personal -869 -780 -2 484 -2 484 0  -2 388  

      Netto -1 181 -923 -3 399 -3 349 50  -3 229  

4) 03 Administrativ- Intäkt 184 255 1 345 1 437 92  1 105  

   avdelning Kostnad -5 475 -3 049 -18 511 -18 807 -296  -10 427  

     Varav personal -3 437 -1 836 -10 270 -10 251 19  -5 926  

      Netto -5 291 -2 794 -17 166 -17 370 -204 -9 322  

5) 04 Ekonomi- Intäkt 9 6 435 435 0  428  

   avdelning Kostnad -1 810 -1 600 -5 658 -5 243 415  -5 195  

     Varav personal -1 443 -1 272 -4 265 -3 850 415  -4 004  

      Netto -1 801 -1 594 -5 223 -4 808 415  -4 767  

6) 06 CLA, Intäkt 0 0 0 0 0  0  
   centralt löneanslag Kostnad 0 0 -13 735 -13 735 0  0  

     Varav personal 0 0 -13 735 -13 735 0  0  

      Netto 0 0 -13 735 -13 735 0  0  

7) 06 HR-avdelning Intäkt 0 0 150 150 0  585  
     Kostnad -3 435 -2 956 -11 547 -11 785 -238  -10 103  

     Varav personal -2 123 -2 005 -7 210 -6 936 274  -6 407  

      Netto -3 435 -2 956 -11 397 -11 635 -238  -9 518  

8) 08 IT-service Intäkt 0 0 0 0 0  0  
     Kostnad -1 644 -1 580 -7 236 -8 496 -1 260  -8 043  
     Varav personal 0 0 0 0 0  0  

      Netto -1 644 -1 580 -7 236 -8 496 -1 260  -8 043  

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

   verksamhet Kostnad -696 -753 -2 357 -2 207 150  -2 131  
     Varav personal 0 0 0 0 0  0  

      Netto -696 -753 -2 357 -2 207 150  -2 131  

10) 40 Bilpool Intäkt 51 51 340 340 0  347  

     Kostnad -81 -117 -700 -700 0  -303  
     Varav personal 0 0 0 0 0  0  

      Netto -30 -66 -360 -360 0  44  

    TOTALT Intäkt 933 770 3 596 3 858 262  4 025  

     Kostnad -17 607 -14 611 -75 203 -74 278 925  -73 591  

      Varav personal -9 007 -7 106 -41 171 -40 722 449 -22 149  

      Netto -16 674 -13 841 -71 608 -70 420 1 187  -69 566  
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Kommentar till helårsprognos etc  

 

1)      Prognosen visar högre kostnader för arvoden vilket gör att man får vara återhållsam med köpta externa  

          tjänster. 

2) 

 

Prognosen visar ett överskott vilket beror till stor del på försäljning av fibernätet. 

 

  

3) Prognosen visar lägre kostnader för köpta tjänster. 

 
  

4) Prognosen visar ett underskott mot budget vilket beror till stor del på underbudgetering av datasystem. 

 

Prognosen visar lägre kostnader för personal arkivverksamhet men högre kostnader för köpta externa 

tjänster Sydarkiv. 

   
5) Prognosen visar lägre personalomkostnader vilket beror på föräldraledighet utan extra personal. 

   
6)7) Prognosen visar ett underskott mot budget vilket beror till stor del på ökad kostnad för externa tjänster och 

nytillkommen försäkring samt underbudgetering av datasystem.  

 Prognosen visar lägre personalomkostnader vilket beror på partielledighet. 

 Prognosen för central löneanslag, CLA beräknas bli enligt budget. 

 

  

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

   

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

 

 

 
10) Prognosen enligt budget. 
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Samhällsbyggnadsavdelningens driftredovisning 
 

    Perioden Helår  
    

Verksamhet/tkr 

Intäkt                         

Kostnad                   

Netto 

Utfall 2018 

jan-apr 

Utfall 2017 

jan-apr 

Helårs-

budget 2018 

Bedömd 

prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2017  
1) 05 Teknisk Intäkt 63 51 0 0 0  0  
    administration Kostnad -1 007 -861 -2 404 -2 524 -120  -2 571  
      Varav personal -955 -696 -2 201 -2 321 -120  -2 133  
      Netto -944 -810 -2 404 -2 524 -120  -2 571  
2) 12 Industriavtal Intäkt 0 0 0 0 0  0  
      Kostnad -1 975 -1 946 -5 800 -5 800 0  -5 498  
      Varav personal 0 0 0 0 0  0  
      Netto -1 975 -1 946 -5 800 -5 800 0  -5 498  
3) 14 Kostenheten Intäkt 2 881 2 720 9 290 10 240 950  10 919  
      Kostnad -15 745 -13 372 -42 964 -44 514 -1 550  -43 780  
      Varav personal -9 072 -7 638 -24 807 -24 807 0  -24 127  
      Netto -12 864 -10 652 -33 674 -34 274 -600  -32 861  
4) 15 Lokalvårdsenheten Intäkt 6 335 5 744 19 146 19 146 0  17 861  
      Kostnad -6 635 -5 563 -19 146 -19 446 -300  -17 940  
      Varav personal -6 247 -5 057 -17 702 -18 002 -300  -16 224  
      Netto -300 181 0 -300 -300  -79  
5) 21 Grustag Intäkt 0 88 1 000 1 000 0  228  
      Kostnad -10 -15 -700 -700 0  -524  
      Varav personal 0 0 0 0 0  0  
      Netto -10 73 300 300 0  -295  
6) 24 Skogsdrift Intäkt 0 0 2 955 2 955 0  2 819  
      Kostnad -4 -47 -1 950 -1 950 0  -1 681  
      Varav personal 0 0 0 0 0  0  
      Netto -4 -47 1 005 1 005 0  1 138  
7) 28 Bostadsanpassning Intäkt 0 16 0 0 0  19  
      Kostnad -407 -110 -2 152 -2 152 0  -1 105  
      Varav personal 0 0 0 0 0  0  
      Netto -407 -94 -2 152 -2 152 0  -1 086  
8) 32 Gatukontoret Intäkt 5 031 5 190 10 845 10 995 150  17 291  
      Kostnad -15 668 -13 095 -40 158 -41 108 -950  -45 170  
      Varav personal -4 930 -4 278 -12 620 -13 120 -500  -12 909  
      Netto -10 637 -7 905 -29 313 -30 113 -800  -27 879  
9) 36 Infrastruktur, trafik Intäkt 0 0 0 0 0  1 008  
      Kostnad -3 637 -3 005 -12 252 -12 452 -200  -12 254  
      Varav personal 0 0 0 0 0  0  
      Netto -3 637 -3 005 -12 252 -12 452 -200  -11 246  
10) 37 Mark o exploatering    Intäkt 4 389 513 341 7 141 6 800  4 823  
      Kostnad -3 351 -843 -954 -7 654 -6 700  -14 543  
      Varav personal -23 -15 0 0 0  2  
      Netto 1 038 -330 -613 -513 100  -9 721  
11) 88 Räddningstjänsten Intäkt 842 323 1 431 1 951 520  1 609  
      Kostnad -6 646 -6 026 -18 803 -19 583 -780  -20 628  
      Varav personal -4 831 -4 142 -13 487 -14 087 -600  -13 947  
      Netto -5 804 -5 703 -17 372 -17 632 -260  -19 019  
12)   Fastighetskontoret Intäkt 27 317 25 957 79 044 82 444 3 400  81 058  
      Kostnad -27 404 -25 985 -84 911 -88 311 -3 400  -90 022  
      Varav personal -1 150 -729 -3 037 -3 037 0  -2 547  
      Netto -87 -28 -5 867 -5 867 0  -8 964  
13)   TOTALT Intäkt 46 858 40 602 124 052 135 872 11 820  137 635  
     Kostnad -82 489 -70 868 -232 193 -246 193 -14 000  -255 716  
      Varav personal -27 208 -22 555 -73 854 -75 374 -1 520  -71 885  
      Netto -35 631 -30 266 -108 142 -110 321 -2 180  -118 081  

 



 

10 

 

  Kommentarer till helårsprognos 

   
1) Teknisk administration: Prognosen är ett underskott mot budget med 120 tkr, där personalkostnaderna 

är den post som drar över budget.   
 

  
2) 

 

Industriavtal: Enligt prognos följer verksamheten budget. Ev möjlighet till ett litet överskott mot budget 

med tanke på fjolårets utfall.   
 

  
3) 

 

Kostenheten: Prognosen är ett underskott mot budget på 600 tkr. Livsmedelskostnaderna är utöver 

budget på grund av högre prisnivå än budgeterat.   
 

 I prognosen är matdistribution till Hultsfred medräknad.  
 

  
4) 

 

Lokalvårdsenheten: Prognosen är ett underskott mot budget på 300 tkr, vilket utgörs av 

personalkostnader.   
 

  
5) 

 

Grustag: Prognosen följer budget, men reservation för att om inget uttag sker uppstår ett underskott mot 

budget.   
 

  
6)  Skogsdrift: Verksamheten prognostiseras följa budget.  
 

  
7)  Bostadsanpassning: Prognosen följer budget.  
 

  
8) 

 

Gatukontoret: Prognosen är ett underskott mot budget med 800 tkr. Vinterväghållning för årets första 

månader överskrider budget med ca 1 mnkr.   
 

 Parkeringsövervakningen prognostiseras ge ett överskott mot budget på 150 tkr.  

 

 

Prognosen för Gatubelysningen följer budget, trots att kostnaderna hittills är över budget pga beslut om 

utökning. Översyn av gatubelysningen pågår, för att budgeten för  
 

 helåret ska kunna hållas.  
 

  
9)  Infrastruktur, trafik: Prognosen är ett underskott mot budget med 200 tkr.  
 

 Tillkomna kostnader för lovskola utgör 80 tkr och ej avtalade trafikkostnader KLT 70 tkr.  
 

  
10) 

 

Mark o exploatering: Prognosen för verksamheten är ett överskott mot budget på 100 tkr. Under 

verksamheten redovisas såväl reavinster som reaförluster vid försäljning av kommunala fastigheter.  

 

 

I prognosen upptas endast de försäljningar som genomförts, ej de som framöver förväntas genomföras. 

Prognosen är därmed osäker.  

 

 

De försäljningar som hittills genomförts har genererat både reaförluster och reavinster, netto drygt 1 

mnkr. Försålda objekt är bla Ulveberg, Stören 2 o 3, en tomt på Ceos och Pelarne skola. 
 

 På grund av stort antal detaljplaner är konsultkostnaderna högre än budget.  
 

  
11)  Räddningstjänsten: Prognostiserat utfall är ett underskott mot budget på 260 tkr.  

 

 

Intäkterna prognostiseras hamna över budget pga hög andel utförda och planerade utbildningar såväl 

internt inom kommunen samt till externa företag.  
 

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

 

 

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

maskinpark.  
 

  
 

  
12)  Fastighetskontoret: Prognosen följer budget.  

   

   
13) 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen: Prognosen är ett underskott mot budget med 2180 tkr. De enskilt 

störst avvikande posterna är kostnaderna för livsmedel och vinterväghållning.   

 Prognosen har försämrats med 110 tkr och förändringen är hos Räddningstjänsten.  
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Utvecklingsavdelningens driftredovisning 

 

      Perioden Helår  
    

Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 2018 

jan-apr 

Utfall 2017 

jan-apr 

Helårs-budget 

2018 

Bedömd 

prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 
Utfall 

helår 2017  
1) 12 Näringslivsenheten Intäkt 1 031 1 852 0 1 031 1 031  1 395  
      Kostnad -1 628 -1 756 -5 120 -5 601 -481  -5 731  
      Varav personal -1 093 -1 110 -3 244 -2 944 300  -3 311  
      Netto -597 -96 -5 120 -4 570 550  -4 336  
2) 40 Kultur- och fritids- Intäkt 76 136 347 347 0  418  
    administration Kostnad -1 163 -994 -2 955 -3 255 -300  -3 347  
      Varav personal -990 -806 -1 929 -2 229 -300  -2 508  
      Netto -1 087 -858 -2 608 -2 908 -300  -2 929  
3) 42 Fritidsanläggningar Intäkt 147 25 944 694 -250  770  
      Kostnad -1 559 -1 832 -5 750 -5 750 0  -5 817  
      Varav personal 0 -2 0 0 0  -2  
      Netto -1 412 -1 807 -4 806 -5 056 -250  -5 047  
4) 44 Övrig fritidsverk- Intäkt 108 250 90 490 400  735  
    samhet Kostnad -1 401 -941 -4 735 -5 135 -400  -5214  
      Varav personal -635 -589 -2 625 -2 625 0  -2775  
      Netto -1 293 -691 -4 645 -4 645 0  -4 479  
5) 45 Stöd fritidsverk- Intäkt 0 0 0 0 0  0  
    samhet Kostnad -309 -411 -4 530 -4 530 0  -2 346  
      Varav personal 0 0 0 0 0  0  
      Netto -309 -411 -4 530 -4 530 0  -2 346  
6) 46 Kulturverksamhet Intäkt 36 135 35 35 0  388  
      Kostnad -519 -2 092 -572 -572 0  -6 988  
      Varav personal -357 -1 243 -332 -332 0  -3 958  
      Netto -483 -1 957 -537 -537 0  -6 600  
7) 48 Stöd kulturverk- Intäkt 0 0 0 0 0  0  
      Kostnad -869 -883 -1 142 -1 142 0  -1133  
      Varav personal 0 0 0 0 0  0  
      Netto -869 -883 -1 142 -1 142 0  -1 133  
8) 69 Kulturskola Intäkt 576 227 430 840 410  523  
      Kostnad -2 037 -1 959 -5 457 -5 867 -410  -5 826  
      Varav personal -1 081 -1 011 -2 492 -2 692 -200  -2 868  
        -1 461 -1 732 -5 027 -5 027 0  -5 303  
9) 79 Stöd till föreningar Intäkt 2 094 2 400 0 242 242  306  
      Kostnad -407 -153 -165 -407 -242  -471  
      Varav personal 0 0 0 0 0  0  
      Netto 1 687 2 247 -165 -165 0  -165  
10) 89 Stöd till föreningar Intäkt 0 0 0 0 0  0  
      Kostnad -2 -2 -2 -2 0  -2  
      Varav personal 0 0 0 0 0  0  
      Netto -2 -2 -2 -2 0  -2  
11) 17 Varuhemsändnings- Intäkt 0 4 200 200 0  273  
   verksamhet Kostnad -153 0 -840 -840 0  -538  
     Varav personal 0 0 0 0 0  0  
      Netto -153 4 -640 -640 0  -265  
12)   TOTALT Intäkt 4 068 5 249 2 046 3 879 1 833 4 808  
      Kostnad -10 047 -11 243 -31 268 -33 101 -1 833 -37 413  
      Varav personal -4 156 -4 761 -10 622 -10 822 -200 -15 422  

      Netto -5 979 -5 994 -29 222 -29 222 0 -32 605  

  

 

 

 

 

 

Kommentar till helårsprognos 

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

 Övrigt medfinansiering, EU-projekt klarar budget. 

 Utveckling och infrastrukturfrågor beräknas göra ett överskott på 300 tkr p.g.a uppdelning av  
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Personal kostnader inom utvecklingsavdelning.  Kulturskolans och ungdomsverksamhets chef personal 

kostnader delas mellan näringslivsenheten och kultur och fritidsadministration som ligger på 

 verksamhet 4011. 

 SLUS klarar budget  

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

 

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

ca 120 tkr förbrukade. 

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

            Kostnader inom utvecklingsavdelning. 

 Folkhälsa klarar budget  

 Fabriken café med mera klarar budget 

    
3) Ishallen klarar budget.  

 Övriga fritidsaktiviteter klarar budget. 

 Badanläggningar klarar budget. 

 Ridhus klarar budget. Avtal saknas för Vimmerbyortens ryttarförening. 

 

Övriga idrottsanläggningar får ett underskott på 250 tkr, för mindre intäkter än beräknat. Avtal ej klart med 

VIF för allmän hyra. 

    
4) Fabriken, allaktivitetshuset klarar budget. 

 Projekt ungdom klarar budget 

 Feriearbete klarar budget. 

 Sommarlovsaktiviteter klarar budget. 

 Ungdomsrådet klarar budget. 

 Övriga fritidsaktiviteter klarar budget 

    

5) Stöd fritidsverksamhet klarar budget. 

    

6) Biblioteket,  klarar budget. 

 Museet Näktergalen klarar budget 

 Programverkamheten klarar budget. 

 

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

Budgeten har flyttats för 11 månader till administrativa avdelning. 

    

7) Stöd kulturverksamhet klarar budget 

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

 Övrig Kulturskoleverksamhet klarar budget.  

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

            varje årsskifte. 

    
10) Stöd till föreningar klarar budgeten. 

    
11) Hemsändningsbidrag klarar budgeten. 

    
12) Totalt kommer Utvecklingsavdelning klarar budgeten. 
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Socialnämndens driftredovisning 
 

     Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 2018 

jan-apr 

Utfall 2017 

jan-apr 

Helårs-

budget 2018 

Bedömd 

prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget               

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2017 

1) 75 Individ- och familje- Intäkt 22 487 29 238 28 521 45 978 17 457  70 355 

   omsorg Kostnad -36 720 -41 371 -92 799 -108 204 -15 405  -121 475 

     Varav personal -19 327 -21 942 -53 300 -57 300 -4 000  -63 216 

      Netto -14 233 -12 133 -64 278 -62 226 2 052  -51 120 

2) 76 Förvaltningsöver- Intäkt 655 1 150 275 2 523 2 248  2 439 

   gripande Kostnad -9 740 -6 783 -19 601 -22 649 -3 048  -21 656 

     Varav personal -8 304 -5 809 -16 590 -18 738 -2 148  -17 683 

      Netto -9 085 -5 633 -19 326 -20 126 -800  -19 217 

3) 77-78 Äldreomsorg Intäkt 7 747 8 284 18 147 18 382 235  18 750 

     Kostnad -63 117 -57 729 -185 829 -188 429 -2 600  -183 399 

     Varav personal -54 190 -48 911 -157 960 -160 560 -2 600  -156 144 

      Netto -55 370 -49 445 -167 682 -170 047 -2 365  -164 649 

4) 79 Funktionshinder Intäkt 2 270 3 316 15 516 15 690 174  14 824 

     Kostnad -32 549 -29 510 -89 743 -97 249 -7 506  -92 052 

     Varav personal -23 901 -21 255 -65 355 -67 529 -2 174  -67 523 

      Netto -30 279 -26 194 -74 227 -81 559 -7 332  -77 228 

5) 80 Hälso- och sjukvård Intäkt 366 354 1 278 1 278 0  1 376 

     Kostnad -11 144 -9 357 -29 190 -29 946 -756  -29 719 

     Varav personal -8 207 -6 610 -21 667 -22 423 -756  -21 985 

      Netto -10 778 -9 003 -27 912 -28 668 -756  -28 343 

6)  TOTALT Intäkt 33 525 42 342 63 737 83 851 20 114  107 744 

     Kostnad -153 270 -144 750 -417 162 -446 477 -29 315  -448 301 

      Varav personal -113 929 -104 597 -314 872 -326 550 -11 678  -326 551 

      Netto -119 745 -102 408 -353 425 -362 626 -9 201  -340 557 

     

Kommentar till helårsprognos  

   
1) Individ- och familjeomsorg, 75 

 

Intäktsökning mot budget är prognostiserade schablonintäkt gällande flyktingmottagande inom 

integrationsenheten. 

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

 

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

gällande enhetschefstjänst 

 vilket ger en kostnadsökning på ca 1,2 mnkr. 

 Placeringar av vuxna missbrukare ser ut att överskrida budget med 1,468 mnkr. 

 Placering barn och unga överskrider budget med 4,89 mnkr. 

 

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

försörjningsstöd och extra tjänster. 

   
2) Förvaltningsövergripande verksamhet, 76 

 

Förvaltningsövergripande verksamhet ser efter fyra månader att gå med ett underskott på 0,8 mnkr. 

Orsaken är partiella ledigheter och vakanser inom 

 

utredningsenheten vilket gjort att bemanningsföretag fått anlitas. De ökade personalkostnaderna är 

anställningar i projekt via Samordningsförbundet och ESF. 

   
3) Äldreomsorg, 77-78 

 

Verksamheten äldreomsorg ser ut att  gå med ett underskott på 2,365 mnkr. Orsaken är en person med 

behov av extraordinära insatser dygnet runt som beräknas kosta 2,6 mnkr. 

 Dessutom beräknas intäkterna öka med 235 tkr. 

 De ökade personalkostnaderna är extra anställd personal för att klara dygnet runt bemanningen. 

   
4) Funktionshinder, 79 
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Funktionshinder prognostiseras efter fyra månader gå med ett underskott på 7,332 mnkr. Orsakerna till 

detta är assistansärenden som tillkom under förra året och där det saknas budget samt ett 

assistansärende som har tillkommit nu 2018, vilket ger ett underskott på 3,89 mnkr. 

 

Verksamheten LSS-boende ser ut att gå med ett underskott på 2,174 mnkr, orsaken är brukarnas ökade 

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

behov. 

 Externa placeringar ser ut att göra ett underskott mot budget på 1,587 mnkr. 

   

   
5) Hälso- och sjukvård, 80 

 

Orsaken till underskottet på verksamheten hälso- och sjukvård med 0,7 mnkr är ökade 

personalkostnader. 

   

   
6) Socialnämndens prognos visar efter fyra månader på ett underskott med 9,2 mnkr. 
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Barn- och Utbildningsnämndens redovisning 

  

Kommentar till helårsprognos etc  

 
1) 

Nämnd och förvaltning klarar budget. Överskott redovisas med 0,2 mnkr vid tjänstledighet och sjukdom.  

   
2) Förskoleklassverksamheten  ser ut att överskrida budgeten med 1,3 mnkr. Det finns fler barn i 

förskoleklasserna än vi budgeterat för.  

 Från höstterminen ökar antalet elever i förskoleklasserna. 

     Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt  

Kostnad  

Netto 

Utfall 2018 

jan-apr 

Utfall 2017 

jan-apr 

Helårs-

budget 2018 

Bedömd 

prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2017 

1) 60 Nämnd och kontor Intäkt -215 149 0 -200 -200  44 

      Kostnad -2 798 -2 309 -9 245 -8 845 400  -8 527 

      Varav personal -2 454 -2 229 -7 926 -7 726 200  -7 254 

      Netto -3 013 -2 160 -9 245 -9 045 200  -8 483 

2) 62 Förskoleklass Intäkt 31 0 0 200 200  269 

      Kostnad -3 418 -2 707 -7 579 -9 079 -1 500  -9 062 

      Varav personal -3 407 -2 681 -7 228 -8 728 -1 500  -8 906 

      Netto -3 387 -2 707 -7 579 -8 879 -1 300  -8 793 

3) 63 Särskola Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -2 346 -2 070 -6 541 -6 241 300  -6 710 

      Varav personal -1 754 -2 036 -6 345 -6 045 300  -6 605 

      Netto -2 346 -2 070 -6 541 -6 241 300  -6 710 

4) 64 Grundskola Intäkt 2 815 1 529 913 9 873 8 960  14 032 

      Kostnad -59 022 -48 829 -134 403 -148 663 -14 260  -155 715 

      Varav personal -45 985 -35 691 -95 841 -108 101 -12 260  -114 389 

      Netto -56 207 -47 300 -133 490 -138 790 -5 300  -141 683 

5) 65 Gymnasiet Intäkt 6 461 5 729 12 975 16 975 4 000  19 959 

      Kostnad -25 475 -29 341 -73 849 -84 649 -10 800  -86 707 

      Varav personal -14 680 -13 794 -35 381 -35 381 0  -41 337 

      Netto -19 014 -23 612 -60 874 -67 674 -6 800  -66 597 

6) 66 Vuxenutbildning Intäkt 2 287 4 574 4 158 10 958 6 800  8 958 

      Kostnad -7 965 -6 059 -15 421 -22 221 -6 800  -20 005 

      Varav personal -6 189 -4 498 -11 021 -17 821 -6 800  -15 409 

      Netto -5 678 -1 485 -11 263 -11 263 -0  -11 047 

7) 67 Gymnasiesär Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad 0 -925 -3 000 -2 500 500  -2 251 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 0 -925 -3 000 -2 500 500  -2 251 

8) 68 Campus Intäkt 21 33 42 342 300  424 

    Vimmerby Kostnad 238 324 -3 323 -3 323 0  -3 027 

      Varav personal -657 -615 -1 870 -2 170 -300  -1 846 

      Netto 259 357 -3 281 -2 981 300  -2 603 

9) 70 Pedagogisk Intäkt 43 0 0 130 130  32 

    omsorg  Kostnad -211 0 0 -530 -530 -133 

      Varav personal 0 0 0 0 0 0 

      Netto -168 0 0 -400 -400 -101 

10) 71 Förskola Intäkt 4 523 4 664 9 800 12 600 2 800  13 475 

      Kostnad -33 218 -25 938 -92 520 -94 920 -2 400  -84 786 

      Varav personal -24 446 -18 964 -67 419 -67 919 -500  -61 752 

      Netto -28 695 -21 274 -82 720 -82 320 400  -71 311 

11) 72 Fritidshem Intäkt 1 979 1 888 4 027 4 827 800  5 061 

      Kostnad -6 208 -5 170 -16 142 -16 942 -800  -16 735 

      Varav personal -5 606 -4 603 -14 404 -15 204 -800  -14 278 

      Netto -4 229 -3 282 -12 115 -12 115 0  -11 674 

12)   TOTALT Intäkt 17 945 18 566 31 915 55 704 23 789 62 254 

      Kostnad -140 423 -123 024 -362 023 -397 912 -35 889 -393 661 

      Varav personal -105 178 -85 111 -247 435 -269 095 -21 660 -272 259 

      Netto -122 478 -104 458 -330 108 -342 208 -12 100  -331 407 
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3) Särskolan  klarar budget. 

   
4) Grundskolan kan komma att överskrida budget med 5,3 mnkr. Fler elever ökar kostnaderna. Budgetmässigt 

svårt att omfördela medel när det finns för lite i alla verksamheter.  

 Det finns många elever med behov av stöd som ökar kostnaderna men vi ser över verksamheten 

  och försöker minska kostnader jämfört med 2017. 

   
5) Gymnasiet ser ut att redovisa underskott vid årets slut med 6,8 mnkr. Interkommunal ersättning står för 8,3 

mnkr. Prognosen är ganska säker när vi beräknar kostnader och intäkter efter preliminärt val.  

 Vimmerby gymnasium håller budget. 

   

6) Vuxenutbildningen klarar budgeten. 

   

7) Gymnasiesärs budget för interkommunala ersättningar håller preliminärt. 

   

8) Campus Vimmerbys verksamhet ser ut att hålla nettobudgeten. 

   
9) Pedagogisk omsorg finns nu när Lilla Sverigebyn startat upp under juli. Det saknas budget. Det finns åtta 

barn placerade i april.  

   

10) Förskolan klarar budgeten trots stora kostnader för barn med stora behov av stöd. 

   

11) Fritidshemmen klarar budgeten. 

 Kyrkans fritids har 35 barn i april mot budgeterat 30.  

   

12) Ett totalt resultat på minus 12,1 mnkr kan komma att redovisas 2018. 

 Statsbidrag för lärarlönelyft och förstelärarnas löner är inte budgeterade, för 2018 är det  6,5 mnkr. 

 Kostnaden för detta är inte heller budgeterat.  
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Valnämndens driftredovisning 
 

 

Kommentar till helårsprognos etc. 

1)  Prognos enligt budget. 

 

  

  

     Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 2018 

jan-apr 

Utfall 2017 

jan-apr 

Helårs-

budget 

2018 

Bedömd 

prognos  

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2017 

1) 09 Valnämnden Intäkt 0 0 325 322 -3  0 

      Kostnad -74 -3 -1 008 -1 005 3  -12 

      Varav personal -53 -2 -659 -659 0  -11 

      Netto -74 -3 -683 -683 0  -12 

11)   TOTALT Intäkt 0 0 325 322 -3  0 

      Kostnad -74 -3 -1 008 -1 005 3  -12 

      Varav personal -53 -2 -659 -659 0  -11 

      Netto -74 -3 -683 -683 0  -12 
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Revisorernas driftredovisning 
 

 

 

Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1)  Prognos enligt budget. 

  

    Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 2018 

jan-apr 

Utfall 2017 

jan-apr 

Helårs-

budget 2018 

Bedömd 

Prognos 

helår 

 

Avvikelse mot 

budget                

överskott+ 

underskott - 

Utfall helår 

2017 

1) 00 Revisorerna Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -72 -317 -811 -811 0  -774 

      Varav personal -72 -94 -249 -249 0  -249 

      Netto -72 -317 -811 -811 0  -774 

11)   TOTALT Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -72 -317 -811 -811 0  -774 

      Varav personal -72 -94 -249 -249 0  -249 

      Netto -72 -317 -811 -811 0  -774 
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Miljö- och byggnadsnämndens driftredovisning 
 

 

 

Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Nämnd och verksamhet förväntas generera ett litet överskott gentemot budget, 37 tkr. I bedömningen 

har inte hänsyn tagits till årets lönejustering per den 1 april.  I uppföljningen beräknas fördelningen lika 

mellan de båda kommunerna men vid årets slut fördelas det faktiska resultatet enligt en 

fördelningsnyckel som bygger på intäkter, antal ärenden samt befolkningsmängd i respektive kommun. 

   

2) Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc. 

Ny administrativ organisation. Intrimning av nytt verksamhetssystem. Framtagande och lansering av e-

tjänster.  

 

3) Avstämning av måluppfyllelse     

Invånare och brukare: Insikt - ännu inga resultat för service 2018. Verksamhet och medarbetare: 

sjukfrånvaro januari-april: 3,22 %, ligger över målnivån. Utveckling: ranking Aktuell Hållbarhet 

presenteras i juni.     

      

    

    Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 2018 

jan - apr 

Utfall 2017 

jan-apr 

Helårs-

budget 2018 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse mot 

budget  

överskott+ 

underskott - 

Utfall helår 

2017 

1) 81 Miljö-o Byggn.nämnd Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -2 288 -902 -6 861 -6 872 -11  -6 930 

      Varav personal 0 0 0   0  -356 

      Netto -2 288 -902 -6 861 -6 872 -11  -6 930 

2) 81 Arvoden Nämnden Intäkt 0 0 0 0 0    

      Kostnad -79 -124 -318 -270 48    

      Varav personal -79 -124 -318 -270 48    

      Netto -79 -124 -318 -270 48    

3)   TOTALT Intäkt 0 0 0 0 0 0 

      Kostnad -2 367 -1 026 -7 179 -7 142 37 -6 930 

      Varav personal -79 -124 -318 -270 48 -356 

      Netto -2 367 -1 026 -7 179 -7 142 37 -6 930 
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Överförmyndarverksamhetens driftredovisning 
 

    Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 2018 

jan-apr 

Utfall 2017 

jan-apr 

Helårs-budget 

2018 

Bedömd 

Prognos 

helår 

 

Avvikelse mot 

budget                 

överskott+ 

underskott - 
Utfall helår 

2017 

1) 09 Överförmyndar- Intäkt 1 074 985 4 181 3 062 -1 119  5 473 

    verksamhet Kostnad -1 670 -2 230 -5 985 -5 516 469  -7 128 

      Varav personal -1 482 -2 020 -4 788 -4 740 48  -6 404 

      Netto -596 -1 245 -1 804 -2 454 -650 -1 655 

      Intäkt 1 074 985 4 181 3 062 -1 119  5 473 

      Kostnad -1 670 -2 230 -5 985 -5 516 469  -7 128 

      Varav personal -1 482 -2 020 -4 788 -4 740 48  -6 404 

      Netto -596 -1 245 -1 804 -2 454 -650  -1 655 

 

  

   
Kommentar till helårsprognos etc 

 

1)  Prognosen visar ett underskott på -650 tkr vilket beror på kostnader för ensamkommande barn. 
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Finansförvaltningens driftredovisning 
 

    Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt               

Kostnad               

Netto 

Utfall 2018 

jan-apr 

Utfall 2017 

jan-apr 

Helårs-

budget 2018 

Bedömd 

prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2017 

  
              

  
  

1) 06 Ofördelad budget Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad 0 0 -3 060 -3 060 0  0 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 0 0 -3 060 -3 060 0  0 

2) 90 Pensioner Intäkt 15 423 10 910 32 695 36 800 4 105  34 176 

      Kostnad -9 303 -10 886 -53 700 -57 600 -3 900  -55 940 

      Varav personal -9 284 -10 886 -53 700 -57 600 -3 900  -55 940 

      Netto 6 120 24 -21 005 -20 800 205  -21 764 

3) 91 

Kalkylerade 

kapitalkostnader Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad 14 820 15 098 44 714 44 572 -142  46 060 

      Netto 14 820 15 098 44 714 44 572 -142  46 060 

4) 96 Avskrivningar Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -10 544 -10 581 -33 016 -31 532 1 484  -32 269 

      Netto -10 544 -10 581 -33 016 -31 532 1 484  -32 269 

    
Summa centrala 

nettokostnader   10 396 4 541 -12 367 -10 820 1 547  -7 973 

 

    Finansiering               

5) 92 

Kommunalskatt och 

generella Intäkt 311 289 300 554 933 232 935 232 1 740 900 546 

    Statsbidrag Kostnad 0 0 0 0 0  0 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 311 289 300 554 933 232 935 232 1 740 900 546 

6) 94 Finansiella intäkter Intäkt 5 262 9 992 10 500 21 457 10 957  24 388 

      Kostnad -1 -2 0 0 0  -6 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 5 261 9 990 10 500 21 457 10 957  24 382 

7) 95 Finansiella kostnader Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -2 767 -3 655 -10 500 -7 193 3 307  -7 683 

      Netto -2 767 -3 655 -10 500 -7 193 3 307  -7 683 

8) 97 Extraordinära intäkter Intäkt 0 0 0 0 0  440 

      Kostnad 0 0 0 0 0  -97 

      Netto 0 0 0 0 0  343 

    Summa finansiering   313 783 306 889 933 492 949 496 16 004 917 588 
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   Perioden Helår 

   

Intäkt             

Kostnad             

netto 

Utfall 2018 

Jan-apr 

Utfall 2017  

Jan - apr 

Helårs- 

budget 2018 

Bedömd 

prognos 

helår  

 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2017 

TOTALT Intäkt 331 974 321 456 976 687 993 489 16 802 959 550 

    Kostnad -7 795 -10 026 -55 562 -54 813 749 -49 935 

    Varav personal -9 284 -10 886 -53 700 -57 600 -3 900 -55 940 

    Netto 324 179 311 430 921 125 938 676 17 551 909 615 

    

    
  

 

Kommentar till helårsprognos etc  

    
1) Bedömning att oförutsedda medel gå enligt budget   

     
2) Pensioner ser ut att gå enligt budget    

     
3) Kalkylerade kapitalkostnader beräknas gå enligt budget   

     
4) Avskrivningar beräknas göra ett överskott vilket beror på försäljning av fiber samt att tillkommande investeringar 

under året inte blir lika hög. 

5) Kommunalskatt och generella statsbidrag beräknas göra ett överskott gentemot budget.  

6) Finansiella intäkter beräknas generera överskott gentemot budget    

7) Finansiella kostnader beräknas generera ett överskott gentemot budget   

8) Bedöms inte bli några extraordinära intäkter    
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 Personalkostnadsuppföljning 

 

 

 

 
 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2018 57 258 57 258 57 258 57 258 57 258 57 258 57 258 57 258 57 258 57 258 57 258 57 258

Personalkostnader 2018 68 842 62 719 63 655 66 494

Personalkostnader 2017 57 003 57 151 55 814 56 367 60 037 61 560 62 791 62 492 60 790 58 520 58 703 64 121

Personalkostnader 2015 50 886 50 483 48 293 50 837 51 111 54 643 54 779 56 283 52 578 50 380 51 441 54 331

Personalkostnader 2016 53 922 54 343 52 503 53 610 54 657 58 360 58 392 59 496 57 109 55 640 58 185 57 100

0
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70 000

Personalkostnader (inkl. CLA budget)

Personalkostnader 2018                           

TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 

Kommunstyrelse, inkl. 

överförmynderi, valnämnd 

och revision 10 784 10 145 10 149 10 900                 41 978 

Barn och Utbildningsnämnd 26 926 24 981 26 705 27 110                 105 722 

Socialnämnd 31 113 27 576 26 780 28 461                 113 930 

Miljö- och byggnadsnämnd 19 17 21 23                 80 

Totalt 2018 68 842 62 719 63 655 66 494                 261 710 

Ack 68 842 131 561 195 216 261 710                  

Ack diff tkr 11 839 17 407 25 248 35 375                  

Ack diff % 20,77% 15,25% 14,85% 15,63 %                  
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Differens 2018-2017                           

TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 

Kommunstyrelse, inkl. 

överförm. Valn. Rev. 1 565 1 062 1 070 1 745         5 442 

Diff % 17,0% 11,7% 11,8%  19,1%                 19,9 % 

Barn- och Utbildningsnämnd 5 982 3 585 5 579 5 464         20 610 

Diff % 28,6% 16,8% 26,4%  25,2 %                 26,1 % 

Socialnämnd 4 308 932 1 196 2 932         9 367 

Diff % 16,1 % 3,5 % 4,7% 11,5 %                  11,9 % 

Milj-och byggnadsnämnd -15 -10 -4 -14         -43 

Diff % -44 % -38 % -16 % -38 %                  -50,3% 

Total diff per månad tkr 11 839 5 568 7 841 10 127                  35 375 

Total diff per månad % 20,77% 4,88 % 4,61 % 4,47 %                  20,81% 

Personalkostnader 2017                           

TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 

Kommunstyrelse, inkl. 

överförmynderi, valnämnd 

och revision 9 219 9 083 9 079 9 155 9 482 9 997 10 619 9 987 9 809 9 402 9 570 10 721 116 123 

Barn och 

Utbildningsnämnd 20 944 21 396 21 126 21 646 22 953 24 527 22 422 21 263 22 175 22 356 22 923 28 529 272 260 

Socialnämnd 26 805 26 644 25 584 25 529 27 573 27 003 29 724 31 224 28 775 26 725 26 182 24 841 326 610 

Miljö- och 

byggnadsnämnd 34 27 25 37 29 33 26 18 31 37 28 30 355 

Totalt 2017 57 003 57 151 55 814 56 367 60 037 61 560 62 791 62 492 60 790 58 520 58 703 64 121 715 349 

Ack 57 003 114 154 169 968 

226 

335 286 372 

347 

932 

410 

723 

473 

215 

534 

005 

592 

525 

651 

228 

715 

349   

Ack diff tkr 3 081 5 889 9 200 11 957 17 337 20 536 24 936 27 932 31 613 34 493 35 011 42 032  
Ack diff % 5,71% 5,44% 5,72% 5,58% 6,44% 6,27% 6,46% 6,27% 6,29% 6,18% 5,68% 6,24%  
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OBS! olika skalor i diagrammen 

 

 

 

  

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2018 9 763 9 763 9 763 9 763 9 763 9 763 9 763 9 763 9 763 9 763 9 763 9 763

Personalkostnader 2018 10 784 10 145 10 149 10 900

Personalkostnader 2017 9 219 9 083 9 079 9 155 9 482 9 997 10 619 9 987 9 809 9 402 9 570 10 721

Personalkostnader 2015 8 494 8 861 8 273 8 676 8 643 8 484 9 367 9 045 8 264 8 185 8 636 7 540

Personalkostnader 2016 8 584 9 301 9 052 9 216 9 107 9 194 10 025 9 883 9 275 9 125 8 913 9 064

0
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9 000
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Personalkostnader Kommunstyrelse (exkl. CLA 
budget)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2018 25 730 25 730 25 730 25 730 25 730 25 730 25 730 25 730 25 730 25 730 25 730 25 730

Personalkostnader 2018 31 113 27 576 26 780 28 461

Personalkostnader 2017 26 805 26 644 25 584 25 529 27 573 27 003 29 724 31 224 28 775 26 725 26 182 24 841

Personalkostnader 2015 23 933 23 440 21 829 23 218 23 712 25 031 26 124 29 177 25 946 23 541 24 137 27 881

Personalkostnader 2016 26 265 26 096 24 194 25 449 25 054 26 599 28 533 30 503 28 187 24 890 28 735 26 634
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2018 20 620 20 620 20 620 20 620 20 620 20 620 20 620 20 620 20 620 20 620 20 620 20 620

Personalkostnader 2018 26 926 24 981 26 705 27 110

Personalkostnader 2017 20 944 21 396 21 126 21 646 22 953 24 527 22 422 21 263 22 175 22 356 22 923 28 529

Personalkostnader 2015 18 424 18 153 18 157 18 912 18 718 21 102 19 260 18 046 18 341 18 628 18 649 18 875

Personalkostnader 2016 19 045 18 933 19 237 18 922 20 473 22 539 19 810 19 101 19 619 21 616 20 507 21 375

0
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Personalstatistik 

 

År 2018 2017 2016 2015 

Årsarbetare 1 249 1 233 1 201 1 161 

Tillsvidareanställda 1 346 1 335 1 314  1 271 

Tillsvidareanställda heltid 914 883 827 789 

Vikarier 64 59 58 20 

AVA 122 100 57 69 

Tillf. Ans. Enligt skollagen 69 71 71 20 

Timanställda i heltid 106 133 132 119 

 

År 2018 2017 2016 

Medelålder 45,3 45 47 

Andel kvinnor 83,5 83,25 83,28 

Kvinnors lön i förhållande till 

män 

95,24 95,98 95,75 

 

År 2018 2017 2016 

Medellön total 28 332 27 918 27 399 

Medellön – 19 år - 19 900 - 

Medellön 20-29 år 23 360 23578 23 330 

Medellön 30-39 år 27 248 26 992 26 096 

Medellön 40-49 år 29 413 29 156 28 127 

Medellön 50-59 år 29 468 28 859 28 179 

Medellön 60 + år 30 440 29 465 28 765 

 

 

Rehab och friskvård 
 

 

Sjukfrånvaro 

 

 

Jan- Mar År 2018 2017 2016 

Total sjukfrånvaro 8,54 % 7,45 % 8,45 % 

Sjukfrånvaro kvinnor 9,16 % 8,19 % 9,19 % 

Sjukfrånvaro män 5,69 % 4,05 % 4,99 % 

Karensdagar 1,27 % 1,07 % 1,14 % 

Korttidsfrånvaro < 14 dagar 3,48 % 2,68 % 2,78 % 

15 dagar < 90 dagar 1,46 % 1,28 % 1,48 % 

91 dagar < långtidssjukfrånvaro 2,32 % 2,42 % 3,06 % 

Långtidssjukfrånvaro kvinnor 2,77 % 2,87 % 3,42 % 

Långtidssjukfrånvaro män 0,30 % 0,32 % 1,35 % 

År 2018 2017 2016 

Pågående ärenden 247 435 419 

Avslutade ärenden 133 294 257 

Andel åter i arbete 88,72% 89,46% 84,82% 

År 2018 2017 2016 

Friskvårdsbidrag 16,36% 27,56% 25,65% 

Kvinnor 17,66% 28,08% 28,37% 

Män 10,03 % 11,32% 13,23% 

Utbetalt snitt 814  kr   500 kr   500 kr  



 

28 

 

Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 9,44 % 6,14 % 6,40 % 

Sjukfrånvaro 30-49 år 7,77 % 7,22 % 7,52 % 

Sjukfrånvaro 50 år eller äldre 8,98 % 8,07 % 9,77 % 

 

Utbetald sjuklön 
 

Jan – mar 2018 2-14 dagar 15 – 90 dagar Övrig sjuklön Totalt 

Hela kommunen  3 207 425 kr   161 702 kr   209 175 kr   3 578 302 kr  

Barn- och utbildning  1 189 106 kr     39 195 kr     98 106 kr   1 326 407 kr  

Kommunstyrelsen     483 548 kr     38 790 kr     63 064 kr      585 402 kr  

Socialförvaltningen  1 534 772 kr     83 717 kr     48 005 kr   1 666 494 kr  

 

Jan – mar 2017 2-14 dagar 15 – 90 dagar Övrig sjuklön Totalt 

Hela kommunen  2 370 345 kr   125 639 kr   105 498 kr   2 601 482 kr  

Barn- och utbildning     828 580 kr     46 352 kr     61 281 kr      936 213 kr  

Kommunstyrelsen       39 643 kr     21 233 kr       4 232 kr        65 107 kr  

Socialförvaltningen  1 186 122 kr     58 055 kr     39 985 kr   1 284 161 kr  

 

Mertid/Övertid 

 

Jan – mar 2018 2017 2016 

Arbtid enl. avtal 719 356 703 318 635 379 

Övertid     3 150     3 344     3 112 

% övertid      0,4 %      0,5 %      0,5 % 

Mertid      3 946      4 618     3 144 

% mertid      0,5 %      0,7 %      0,5 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



SJUKFRÅNVARO VIMMERBY KOMMUN 
2018 



Hela kommunen 

Jan-Apr År 2018 2017 2016

Total sjukfrånvaro 8,16% 7,16% 8,18%

Sjukfrånvaro kvinnor 8,84% 7,89% 8,97%

Sjukfrånvaro män 5,09% 3,81% 4,51%

Karensdagar 1,23% 1,04% 1,06%

Korttidsfrånvaro < 14 dagar 3,25% 2,49% 2,62%

15 dagar < 90 dagar 1,37% 1,27% 1,44%

91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 2,31% 2,35% 3,05%

Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 2,75% 2,79% 3,42%

Långtidssjukfrånvaro för män 0,34% 0,33% 1,33%

Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 8,97% 6,22% 6,40%

Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 7,34% 6,90% 7,30%

Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 8,69% 7,71% 9,40%



Hela kommunen 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2018 7,61% 9,27% 8,75% 6,99%

2017 7,40% 8,11% 6,90% 6,16% 6,10% 5,36% 4,34% 4,96% 7,63% 6,83% 6,99% 7,98%



Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan-Apr År 2018 2017 2016

Total sjukfrånvaro 8,80% 8,86% 8,96%

Sjukfrånvaro kvinnor 9,60% 10,86% 10,22%

Sjukfrånvaro män 6,88% 3,37% 5,52%

Karensdagar 1,10% 1,03% 1,10%

Korttidsfrånvaro < 14 dagar 3,29% 2,98% 3,29%

15 dagar < 90 dagar   1,78% 1,59% 0,70%

91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 2,63% 3,26% 3,86%

Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 3,26% 4,49% 4,91%

Långtidssjukfrånvaro för män 1,16% 0,00% 0,89%

Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 9,87% 4,99% 7,10%

Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 8,17% 9,78% 8,64%

Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 9,13% 9,03% 9,51%



Kommunstyrelseförvaltningen 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2018 8,49% 10,34% 9,35% 7,38%

2017 8,84% 10,86% 8,47% 7,22% 4,75% 5,58% 4,38% 5,92% 7,62% 7,66% 7,68% 8,20%



Kost och lokalvård (excl. Administration/chefer) 

Jan-Apr År 2018 2017 2016

Total sjukfrånvaro 9,64% 11,15% 9,94%

Sjukfrånvaro kvinnor 9,64% 11,31% 10,02%

Sjukfrånvaro män 9,64% 8,70% 8,59%

Karensdagar 1,37% 1,20% 1,35%

Korttidsfrånvaro <14 dagar 3,72% 3,46% 3,95%

15 dagar < 90 dagar 1,05% 2,37% 0,64%

91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 3,50% 4,11% 4,00%

Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 3,57% 4,39% 4,24%

Långtidssjukfrånvaro för män 2,90% 0,00% 0,00%

Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 14,57% 4,12% 7,04%

Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 9,64% 12,55% 11,45%

Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 8,85% 11,16% 9,39%



Kost och lokalvård (excl. Administration/chefer) 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2018 9,69% 9,48% 10,01% 9,37%

2017 11,12% 15,25% 10,33% 7,81% 4,90% 6,73% 5,34% 6,26% 9,06% 11,09% 10,32% 10,80%



Samhällsbyggnad övriga 

Jan-Apr År 2018 2017 2016

Total sjukfrånvaro 9,63% 6,38% 9,77%

Sjukfrånvaro kvinnor 11,81% 14,09% 18,62%

Sjukfrånvaro män 8,71% 2,77% 6,10%

Karensdagar 1,11% 1,21% 1,21%

Korttidsfrånvaro <14 dagar 2,88% 3,64% 4,34%

15 dagar < 90 dagar 4,16% 0,95% 3,37%

91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 1,48% 0,59% 0,85%

Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 1,70% 2,74% 0,00%

Långtidssjukfrånvaro för män 1,36% 0,00% 0,98%

Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 9,28% 5,63% 4,59%

Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 5,98% 11,05% 13,36%

Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 13,34% 3,73% 8,64%



Samhällsbyggnad övriga 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2018 10,55% 10,31% 11,47% 5,99%

2017 7,32% 6,75% 4,05% 7,50% 5,04% 5,60% 5,26% 5,54% 8,07% 5,57% 7,07% 9,33%



HR/Ekonomi/Administration 
Jan-Apr År 2018 2017 2016

Total sjukfrånvaro 7,07% 6,66% 6,76%

Sjukfrånvaro kvinnor 8,50% 7,35% 7,76%

Sjukfrånvaro män 3,24% 4,25% 4,06%

Karensdagar 0,78% 1,01% 0,81%

Korttidsfrånvaro <14 dagar 3,32% 2,83% 2,37%

15 dagar < 90 dagar 2,57% 0,61% 0,00%

91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 0,40% 2,21% 3,58%

Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 0,55% 2,85% 4,91%

Långtidssjukfrånvaro för män 0,00% 0,00% 0,00%

Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 4,91% 6,08% 6,36%

Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 7,93% 4,18% 2,88%

Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 6,57% 9,44% 9,79%



HR/Ekonomi/Administration 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2018 4,44% 12,40% 6,08% 5,60%

2017 6,00% 7,24% 6,42% 7,08% 5,14% 4,74% 3,00% 3,18% 5,04% 4,27% 4,44% 2,47%



Utvecklingsavdelningen 

Jan-Apr År 2018 2017 2016

Total sjukfrånvaro 6,48% 7,50% 7,78%

Sjukfrånvaro kvinnor 9,42% 13,79% 11,62%

Sjukfrånvaro män 2,49% 1,44% 4,27%

Karensdagar 0,40% 0,52% 0,41%

Korttidsfrånvaro <14 dagar 1,48% 1,49% 1,18%

15 dagar < 90 dagar 0,00% 0,79% 0,00%

91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 4,60% 4,69% 6,19%

Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 7,99% 9,56% 10,81%

Långtidssjukfrånvaro för män 0,00% 0,00% 1,97%

Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 0,52% 2,72% 11,63

Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 7,96% 9,42% 1,25%

Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 5,75% 5,96% 12,22%



Utvecklingsavdelningen 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2018 5,84% 9,41% 6,33% 4,41%

2017 6,44% 6,76% 11,23% 4,91% 3,23% 1,76% 1,69% 4,85% 6,02% 2,74% 3,38% 5,44%



UTBETALD SJUKLÖN VIMMERBY KOMMUN 
2018 



Utbetald sjuklön 

Jan-Apr 2018 2-14 dagar 15-90 dagar Övrig sjuklön Totalt

Hela kommunen    3 846 592 kr      197 044 kr        251 905 kr 4 295 542 kr     

Barn- och Utbildning    1 417 007 kr        40 681 kr        122 368 kr 1 580 056 kr     

Kommunstyrelsen        547 942 kr        44 346 kr          64 094 kr 656 381 kr        

Socialförvaltningen    1 881 644 kr      112 017 kr          65 443 kr 2 059 104 kr     

Jan-Apr 2017 2-14 dagar 15-90 dagar Övrig sjuklön Totalt

Hela kommunen    2 703 663 kr      163 913 kr        130 829 kr 2 998 406 kr     

Barn- och Utbildning        974 065 kr        64 389 kr          71 141 kr 1 109 594 kr     

Kommunstyrelsen        428 918 kr        27 535 kr            5 594 kr 462 046 kr        

Socialförvaltningen    1 300 681 kr        71 989 kr          54 095 kr 1 426 765 kr     



ANTAL ANSTÄLLDA VIMMERBY KOMMUN 
2018 

 



Hela Kommunen 

2018 2017 2016 2015

Årsarbetare 1249 1233 1201 1161

Tillsvidareanställda 1346 1335 1314 1271

Tillsvidareanställda heltid 916 883 827 789

Vikarier 64 59 58 82

AVA 121 100 57 69

Tillf. ans enligt skollagen 70 71 71 20

Timanställda i heltid 80 133 132 119



MERTID/ÖVERTID VIMMERBY KOMMUN 
2018 

 



Hela Kommunen 

Jan-Apr 2018 2017 2016

Arbtid enl avtal 936629 901959 849519

Övertid 4303 4197 3967

%Övertid 0,5% 0,5% 0,5%

Mertid 5505 6198 4421

% Mertid 0,6% 0,7% 0,5%



Barn- och utbildningsförvaltningen 

Jan-Apr 2018 2017 2016

Arbtid enl avtal 397364 369791 330371

Övertid 1399 1247 990

%Övertid 0,4% 0,3% 0,3%

Mertid 2480 2896 2130

% Mertid 0,6% 0,8% 0,6%



Kommunstyrelseförvaltningen 

Jan-Apr 2018 2017 2016

Arbtid enl avtal 140019 131167 121962

Övertid 861 695 670

%Övertid 0,6% 0,5% 0,5%

Mertid 1191 1092 497

% Mertid 0,9% 0,8% 0,4%



Socialförvaltningen 

Jan-Apr 2018 2017 2016

Arbtid enl avtal 399246 398056 387685

Övertid 2043 2210 2126

%Övertid 0,5% 0,6% 0,5%

Mertid 1834 2211 1764

% Mertid 0,5% 0,6% 0,5%



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 145 Dnr 2018/000157 041 

Begäran om utökad budgetram för ökat elevantal i 
grundskolan F-9 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att år 2018 tilldela 

barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på 1,5 mnkr och att 

finansiering sker genom skatter och statsbidrag (bättre prognos än tidigare). 

 

Reservationer 

Ledamöterna från centerpartiet och vänsterpartiet reserverar sig till förmån 

för Erik Paulssons (C) yrkande.  

 

Sammanfattning 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en 

nettobudget på 139,1 mnkr under 2017 och redovisar ett nettounderskott på 

11,3 mnkr vid årets slut. Det är fler elever i verksamheten, både nyanlända 

och folkbok-förda. Statsbidrag täcker upp de nyanländas del men inte 

övrigas. Antalet elever med behov av extra stöd växer och stora delar av 

underskottet 2017 beror på ökade kostnader för elevassistenter (-7,0 mnkr). 

 

Elevtalen för läsåret 2016/2017 var 1628 elever. Elevantalet har under 

läsåret 2017/2018 förändrats från att i september 2017 vara 1671 elever i 

grundskolan, är det 1696 elever i januari 2018. Vid en ny beräkning för 

läsåret 2018/2019 med nya elevtalen inlagda är antalet elever 1730, det vill 

säga en ökning på två läsår med över 100 elever. 

 

När förvaltningen beräknar budget 2018 summeras elevtalen för två läsår 

2017/2018 och 2018/2019 och summan delas med två. För 2018 är snittet 

1701 elever.  

 

Budgeten erhålls för kalenderåret 2018 som för skolans del innebär 

vårtermin 2018 och hösttermin 2018, det vill säga två halva läsår. Om man 

behåller samma resurstilldelning som de senaste åren fattas det 5 tjänster. 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Förvaltningen gör bedömningen att inte kunna minska på resurserna till år 7-

9 varför förslag enligt alternativ 2 innebär att minska resurstilldelningen för 

år Fk-6 med 0,4 tjänster per 100 elever. Det motsvarar 5 tjänster färre. Det 

innebär att klasserna i Fk-6 blir större och att möjligheten till klassdelningar 

minskar. Det är de stora enheterna som får de största neddragningarna. 

Skollagen säger att alla elever oavsett behov ska ges möjlighet att klara 

målen, den möjligheten minskar med minskade resurser. Statsbidraget för 

lågstadiesatsningen på 2,7 mnkr kan inte sökas. 

 

Vid fullmäktiges sammanträde förelåg kommunstyrelsens förslag och barn- 

och utbildningsnämndens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutade med ändring av kommunstyrelsens förslag att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen: Nyligen och 

efter begäran om tilläggsanslag har en genomlysning av barn- och 

utbildningsnämnden presenterats. Kommunstyrelsen har uppdragit till barn- 

och utbildningsnämnden att ta fram en handlingsplan. Vi vill inte föregripa 

planen med beslut i detta ärende utan avvakta planen. 

 

Arbetsutskottet beslutade att ärendet behandlas på kommunstyrelsens 

sammanträde den 5 juni 2018. 

 

Vid dagens sammanträde deltar ekonomichef Mattias Karlsson.  

 

Förslag till beslut 

Yrkanden 

Tomas Peterson (M) och Helen Nilsson (S) yrkar att kommunfullmäktige 

beslutar att år 2018 tilldela barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag 

på 1,5 mnkr. Finansiering sker genom skatter och statsbidrag (bättre prognos 

än tidigare). 

 

Erik Paulsson (C) yrkar att kommunfullmäktige anslå 2,5 miljoner extra till 

BUN:s rambudget för 2018 för att möta upp befintliga behov inom 

nämndens verksamhetsområde. Finansiering sker genom 1,7 mkr från skatter 

och statsbidrag och 0,8 mkr tas från oförutsedda medel. 

Beslutsgång 

Två förslag föreligger och ordföranden ställer dem mot varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget lagt av Tomas 

Peterson (M) och Helen Nilsson (S).  
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Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-21 § 24 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 88 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10, KS § 102 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, KF § 73 

Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, KSAU § 137 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 

___________________ 

 



Från: Mattias Karlsson 
Skickat: den 16 maj 2018 09:01 
Till: Liselott Frejd; Helen Nilsson; Tomas Peterson; Ingela Nilsson 

Nachtweij; Erik Paulsson; Carolina Leijonram 
Ämne: SV: Handlingar för ärende 2018000157, Begäran om utökad 

budgetram för ökat elevantal i grundskolan F-9 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej alla,  

Jag har pratat med Birgitta nu på morgonen och hon säger att de har sökt statsbidraget för 

lågstadiesatsningen men att de kan komma att bli återbetalningsskyldiga. 

 

Med vänliga hälsningar 

Mattias Karlsson 

Ekonomichef 

Vimmerby kommun 

Stadshuset 

598 81  VIMMERBY  

0492-76 90 01 

 

Besök oss gärna på: http://www.vimmerby.se 

 

 

-----Ursprungligt meddelande----- 

Från: Liselott Frejd  

Skickat: den 15 maj 2018 18:06 

Till: Mattias Karlsson <mattias.karlsson@vimmerby.se> 

Ämne: VB: Handlingar för ärende 2018000157, Begäran om utökad budgetram för ökat 

elevantal i grundskolan F-9 

 

Hej Mattias, 

 

Kan du kolla upp detta inför KS den 5 juni? Om  BUNs beslut stämmer.  

 

Mvh 

Liselott 

 

-----Ursprungligt meddelande----- 

Från: kommun@vimmerby.se [mailto:kommun@vimmerby.se]  

Skickat: den 15 maj 2018 18:03 

Till: Liselott Frejd <liselott.frejd@vimmerby.se> 

Ämne: Handlingar för ärende 2018000157, Begäran om utökad budgetram för ökat 

elevantal i grundskolan F-9 

 

Aktuella handlingar för ärende 2018000157, Begäran om utökad budgetram för ökat 

elevantal i grundskolan F-9 bifogas detta e-postmeddelande 

 

Länk till ärendet: 

http://www.vimmerby.se/
mailto:mattias.karlsson@vimmerby.se
mailto:kommun@vimmerby.se
mailto:kommun@vimmerby.se
mailto:liselott.frejd@vimmerby.se
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§ 124 Dnr 2018/000157 041 

Begäran om utökad budgetram för ökat elevantal i 
grundskolan F-9 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en 

nettobudget på 139,1 mnkr under 2017 och redovisar ett nettounderskott på 

11,3 mnkr vid årets slut. Det är fler elever i verksamheten, både nyanlända 

och folkbok-förda. Statsbidrag täcker upp de nyanländas del men inte 

övrigas. Antalet elever med behov av extra stöd växer och stora delar av 

underskottet 2017 beror på ökade kostnader för elevassistenter (-7,0 mnkr). 

 

Elevtalen för läsåret 2016/2017 var 1628 elever. Elevantalet har under 

läsåret 2017/2018 förändrats från att i september 2017 vara 1671 elever i 

grundskolan, är det 1696 elever i januari 2018. Vid en ny beräkning för 

läsåret 2018/2019 med nya elevtalen inlagda är antalet elever 1730, det vill 

säga en ökning på två läsår med över 100 elever. 

 

När förvaltningen beräknar budget 2018 summeras elevtalen för två läsår 

2017/2018 och 2018/2019 och summan delas med två. För 2018 är snittet 

1701 elever.  

Budgeten erhålls för kalenderåret 2018 som för skolans del innebär 

vårtermin 2018 och hösttermin 2018, det vill säga två halva läsår. Om man 

behåller samma resurstilldelning som de senaste åren fattas det 5 tjänster. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att inte kunna minska på resurserna till år 7-

9 varför förslag enligt alternativ 2 innebär att minska resurstilldelningen för 

år Fk-6 med 0,4 tjänster per 100 elever. Det motsvarar 5 tjänster färre. Det 

innebär att klasserna i Fk-6 blir större och att möjligheten till klassdelningar 

minskar. Det är de stora enheterna som får de största neddragningarna. 

Skollagen säger att alla elever oavsett behov ska ges möjlighet att klara 

målen, den möjligheten minskar med minskade resurser. Statsbidraget för 

lågstadiesatsningen på 2,7 mnkr kan inte sökas. 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Vid fullmäktiges sammanträde förelåg kommunstyrelsens förslag och barn- 

och utbildningsnämndens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutade med ändring av kommunstyrelsens förslag att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen: Nyligen och 

efter begäran om tilläggsanslag har en genomlysning av barn- och 

utbildningsnämnden presenterats. Kommunstyrelsen har uppdragit till barn- 

och utbildningsnämnden att ta fram en handlingsplan. Vi vill inte föregripa 

planen med beslut i detta ärende utan avvakta planen. 

 

Vid dagens sammanträde deltar ekonomichef Mattias Karlsson i 

diskussionen. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-21 § 24 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 88 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10, KS § 102 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, KF § 73 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr 2018/000157  Kod 04 

Begäran om utökad budgetram för ökat elevantal i 
grundskolan F-9 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av kommunstyrelsens förslag att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen: Nyligen och 

efter begäran om tilläggsanslag har en genomlysning av barn- och 

utbildningsnämnden presenterats. Kommunstyrelsen har uppdragit till barn- 

och utbildningsnämnden att ta fram en handlingsplan. Vi vill inte föregripa 

planen med beslut i detta ärende utan avvakta planen. 

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ledamöterna från vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en nettobudget 

på 139,1 mnkr under 2017 och redovisar ett nettounderskott på 11,3 mnkr vid 

årets slut. Det är fler elever i verksamheten, både nyanlända och folkbok-

förda. Statsbidrag täcker upp de nyanländas del men inte övrigas. Antalet 

elever med behov av extra stöd växer och stora delar av underskottet 2017 

beror på ökade kostnader för elevassistenter (-7,0 mnkr). 

 

Elevtalen för läsåret 2016/2017 var 1628 elever. Elevantalet har under 

läsåret 2017/2018 förändrats från att i september 2017 vara 1671 elever i 

grundskolan, är det 1696 elever i januari 2018. Vid en ny beräkning för 

läsåret 2018/2019 med nya elevtalen inlagda är antalet elever 1730, det vill 

säga en ökning på två läsår med över 100 elever. 

 

När förvaltningen beräknar budget 2018 summeras elevtalen för två läsår 

2017/2018 och 2018/2019 och summan delas med två. För 2018 är snittet 

1701 elever.  
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Budgeten erhålls för kalenderåret 2018 som för skolans del innebär 

vårtermin 2018 och hösttermin 2018, det vill säga två halva läsår. Om man 

behåller samma resurstilldelning som de senaste åren fattas det 5 tjänster. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att inte kunna minska på resurserna till år 7-

9 varför förslag enligt alternativ 2 innebär att minska resurstilldelningen för 

år Fk-6 med 0,4 tjänster per 100 elever. Det motsvarar 5 tjänster färre. Det 

innebär att klasserna i Fk-6 blir större och att möjligheten till klassdelningar 

minskar. Det är de stora enheterna som får de största neddragningarna. 

Skollagen säger att alla elever oavsett behov ska ges möjlighet att klara 

målen, den möjligheten minskar med minskade resurser. Statsbidraget för 

lågstadiesatsningen på 2,7 mnkr kan inte sökas. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag och barn- och 

utbildningsnämndens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, med ändring av barn- och utbildningsnämndens 

förslag, kommunfullmäktige besluta att avslå begäran om utökad ram på 2,5 

mnkr. 

 

 

Debatt 
Helen Nilsson (S) 

Lars Johansson (V) 

Tomas Peterson () 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Annika Fundin (MP) 

Magnus Gustafsson (M) 

 

Yrkanden 
Helen Nilsson (S) yrkar med instämmande av Tomas Peterson (M) och 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) återremiss på ärendet med följande motivering: 

Nyligen och efter begäran om tilläggsanslag har en genomlysning av barn- 

och utbildningsnämnden presenterats. Kommunstyrelsen har uppdragit till 

barn- och utbildningsnämnden att ta fram en handlingsplan. Vi vill inte 

föregripa planen med beslut i detta ärende utan avvakta planen. 

 

Lars Johansson (V) yrkar med instämmande av Annika Fundin (MP) bifall 

till barn- och utbildningsnämndens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att tre förslag föreligger, varav ett återremissyrkande 

som ska hanteras först. 

 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner att fullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 

kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-21 § 24 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 88 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10, KS § 102 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 137 Dnr 2018/000157 041 

Begäran om utökad budgetram för ökat elevantal i 
grundskolan F-9 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ärendet behandlas på kommunstyrelsens 

sammanträde den 5 juni 2018.  

 

Sammanfattning 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en 

nettobudget på 139,1 mnkr under 2017 och redovisar ett nettounderskott på 

11,3 mnkr vid årets slut. Det är fler elever i verksamheten, både nyanlända 

och folkbok-förda. Statsbidrag täcker upp de nyanländas del men inte 

övrigas. Antalet elever med behov av extra stöd växer och stora delar av 

underskottet 2017 beror på ökade kostnader för elevassistenter (-7,0 mnkr). 

 

Elevtalen för läsåret 2016/2017 var 1628 elever. Elevantalet har under 

läsåret 2017/2018 förändrats från att i september 2017 vara 1671 elever i 

grundskolan, är det 1696 elever i januari 2018. Vid en ny beräkning för 

läsåret 2018/2019 med nya elevtalen inlagda är antalet elever 1730, det vill 

säga en ökning på två läsår med över 100 elever. 

 

När förvaltningen beräknar budget 2018 summeras elevtalen för två läsår 

2017/2018 och 2018/2019 och summan delas med två. För 2018 är snittet 

1701 elever.  

Budgeten erhålls för kalenderåret 2018 som för skolans del innebär 

vårtermin 2018 och hösttermin 2018, det vill säga två halva läsår. Om man 

behåller samma resurstilldelning som de senaste åren fattas det 5 tjänster. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att inte kunna minska på resurserna till år 7-

9 varför förslag enligt alternativ 2 innebär att minska resurstilldelningen för 

år Fk-6 med 0,4 tjänster per 100 elever. Det motsvarar 5 tjänster färre. Det 

innebär att klasserna i Fk-6 blir större och att möjligheten till klassdelningar 

minskar. Det är de stora enheterna som får de största neddragningarna. 

Skollagen säger att alla elever oavsett behov ska ges möjlighet att klara 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

målen, den möjligheten minskar med minskade resurser. Statsbidraget för 

lågstadiesatsningen på 2,7 mnkr kan inte sökas. 

 

Vid fullmäktiges sammanträde förelåg kommunstyrelsens förslag och barn- 

och utbildningsnämndens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutade med ändring av kommunstyrelsens förslag att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen: Nyligen och 

efter begäran om tilläggsanslag har en genomlysning av barn- och 

utbildningsnämnden presenterats. Kommunstyrelsen har uppdragit till barn- 

och utbildningsnämnden att ta fram en handlingsplan. Vi vill inte föregripa 

planen med beslut i detta ärende utan avvakta planen. 

 

Vid dagens sammanträde deltar ekonomichef Mattias Karlsson i 

diskussionen.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-21 § 24 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 88 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10, KS § 102 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, KF § 73 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 
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§ 102 Dnr 2018/000157 04 

Begäran om utökad budgetram för ökat elevantal i 
grundskolan F-9 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, med ändring av barn- och utbildningsnämndens 

förslag, kommunfullmäktige besluta att avslå begäran om utökad ram på 2,5 

mnkr.  

 

Sammanfattning 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en 

nettobudget på 139,1 mnkr under 2017 och redovisar ett nettounderskott på 

11,3 mnkr vid årets slut. Det är fler elever i verksamheten, både nyanlända 

och folkbokförda. Statsbidrag täcker upp de nyanländas del men inte övrigas. 

Antalet elever med behov av extra stöd växer och stora delar av underskottet 

2017 beror på ökade kostnader för elevassistenter (-7,0 mnkr). 

 

Elevtalen för läsåret 2016/2017 var 1628 elever. Elevantalet har under 

läsåret 2017/2018 förändrats från att i september 2017 vara 1671 elever i 

grundskolan, 

är det 1696 elever i januari 2018. Vid en ny beräkning för läsåret 2018/2019 

med nya elevtalen inlagda är antalet elever 1730, det vill säga en ökning på 

två läsår med över 100 elever. 

 

När förvaltningen beräknar budget 2018 summeras elevtalen för två läsår 

2017/2018 och 2018/2019 och summan delas med två. För 2018 är snittet 

1701 elever. Budgeten erhålls för kalenderåret 2018 som för skolans del 

innebär vårtermin 2018 och hösttermin 2018, det vill säga två halva läsår. 

Om man behåller samma resurstilldelning som de senaste åren fattas det 5 

tjänster. 

Förvaltningen gör bedömningen att inte kunna minska på resurserna till år 7-

9 varför förslag enligt alternativ 2 innebär att minska resurstilldelningen för 

år Fk-6 med 0,4 tjänster per 100 elever. Det motsvarar 5 tjänster färre. Det 

innebär att klasserna i Fk-6 blir större och att möjligheten till klassdelningar 

minskar. Det är de stora enheterna som får de största neddragningarna. 

Skollagen säger att alla elever oavsett behov ska ges möjlighet att klara 
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målen, den möjligheten minskar med minskade resurser. Statsbidraget för 

lågstadiesatsningen på 2,7 mnkr kan inte sökas.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, med ändring av barn- och utbildningsnämndens 

förslag, kommunfullmäktige besluta att avslå begäran om utökad ram på 2,5 

mnkr.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-21 § 24 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 88 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 88 Dnr 2018/000157 04 

Begäran om utökad budgetram för ökat elevantal i 
grundskolan F-9 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår, med ändring av barn- och utbildningsnämndens 

förslag, kommunfullmäktige besluta att avslå begäran om utökad ram på 2,5 

mnkr.  

 

Sammanfattning 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en 

nettobudget på 139,1 mnkr under 2017 och redovisar ett nettounderskott på 

11,3 mnkr vid årets slut. Det är fler elever i verksamheten, både nyanlända 

och folkbokförda. Statsbidrag täcker upp de nyanländas del men inte övrigas. 

Antalet elever med behov av extra stöd växer och stora delar av underskottet 

2017 beror på ökade kostnader för elevassistenter (-7,0 mnkr). 

 

Elevtalen för läsåret 2016/2017 var 1628 elever. Elevantalet har under 

läsåret 2017/2018 förändrats från att i september 2017 vara 1671 elever i 

grundskolan, 

är det 1696 elever i januari 2018. Vid en ny beräkning för läsåret 2018/2019 

med nya elevtalen inlagda är antalet elever 1730, det vill säga en ökning på 

två läsår med över 100 elever. 

 

När förvaltningen beräknar budget 2018 summeras elevtalen för två läsår 

2017/2018 och 2018/2019 och summan delas med två. För 2018 är snittet 

1701 elever. Budgeten erhålls för kalenderåret 2018 som för skolans del 

innebär vårtermin 2018 och hösttermin 2018, det vill säga två halva läsår. 

Om man behåller samma resurstilldelning som de senaste åren fattas det 5 

tjänster. 

Förvaltningen gör bedömningen att inte kunna minska på resurserna till år 7-

9 varför förslag enligt alternativ 2 innebär att minska resurstilldelningen för 

år Fk-6 med 0,4 tjänster per 100 elever. Det motsvarar 5 tjänster färre. Det 

innebär att klasserna i Fk-6 blir större och att möjligheten till klassdelningar 

minskar. Det är de stora enheterna som får de största neddragningarna. 

Skollagen säger att alla elever oavsett behov ska ges möjlighet att klara 
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målen, den möjligheten minskar med minskade resurser. Statsbidraget för 

lågstadiesatsningen på 2,7 mnkr kan inte sökas.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen äska 2,5 

mnkr i utökad ram för ökat elevantal i grundskolan F-9.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-21 § 24 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

___________________ 
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§ 24 Dnr 2018/000004 041 

Budget 2018 - Begäran om utökad budgetram för ökat 
elevantal i grundskolan F-9 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen äska 2,5 mnkr i 

utökad ram för ökat elevantal i grundskolan F-9.  

 

Sammanfattning 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en nettobudget på 

139,1 mnkr under 2017 och redovisar ett nettounderskott på 11,3 mnkr vid årets 

slut. Det är fler elever i verksamheten, både nyanlända och folkbokförda. 

Statsbidrag täcker upp de nyanländas del men inte övrigas. Antalet elever med 

behov av extra stöd växer och stora delar av underskottet 2017 beror på ökade 

kostnader för elevassistenter (-7,0 mnkr). 

 

Elevtalen för läsåret 2016/2017 var 1628 elever. Elevantalet har under läsåret 

2017/2018 förändrats från att i september 2017 vara 1671 elever i grundskolan, 

är det 1696 elever i januari 2018. Vid en ny beräkning för läsåret 2018/2019 med 

nya elevtalen inlagda är antalet elever 1730, det vill säga en ökning på två läsår 

med över 100 elever. 

 

När förvaltningen beräknar budget 2018 summeras elevtalen för två läsår 

2017/2018 och 2018/2019 och summan delas med två. För 2018 är snittet 1701 

elever. Budgeten erhålls för kalenderåret 2018 som för skolans del innebär 

vårtermin 2018 och hösttermin 2018, det vill säga två halva läsår. Om man 

behåller samma resurstilldelning som de senaste åren fattas det 5 tjänster.  

Förvaltningen gör bedömningen att inte kunna minska på resurserna till år 7-9 

varför förslag enligt alternativ 2 innebär att minska resurstilldelningen för år Fk-6 

med 0,4 tjänster per 100 elever. Det motsvarar 5 tjänster färre. Det innebär att 

klasserna i Fk-6 blir större och att möjligheten till klassdelningar minskar. Det är 

de stora enheterna som får de största neddragningarna. Skollagen säger att alla 

elever oavsett behov ska ges möjlighet att klara målen, den möjligheten minskar 

med minskade resurser. Statsbidraget för lågstadiesatsningen på 2,7 mnkr kan inte 

sökas.  
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Förslag till beslut 

Alternativ 1 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att begära utökad budget i grundskolan 

för ökade elevantal under 2018 och behåller resurstilldelningen per elev som 

innebär 7,8 tjänster per 100 elever i basresurs för år Fk-6 och 8,3 tjänster per 100 

elever som basresurs för år 7-9. Volymökningen motsvarar 5,0 tjänster och 2,5 

mnkr för 2018.  

 

Alternativ 2 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att sänka resurstilldelningen för åren Fk-6 

med 0,4 tjänster per 100 elever för budgetåret 2018 för att hålla budgetramen som 

var beräknad för 70 färre elever. Det innebär att nämnden inte kan söka 

statsbidraget för lågstadiesatsningen på 2,7 mnkr.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Id 23310  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

 

___________________ 
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§ 146 Dnr 2018/000076 041 

Budget 2019 - fördelning av driftramar år 2019 med plan 
2020 - 2022 samt förslag till investeringsram 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

• anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2019 med plan 2020 

– 2022. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 2018. 

 

• anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2019 samt total 

driftbudget till 952,7 miljoner kronor. 

 

Fördelningen i mnkr är; 

Kommunstyrelsen 231,5 

Barn- och utbildningsnämnden 334,4  

Socialnämnden 358,5 

Miljö- och byggnadsnämnden 8,0 

Överförmyndaren 2,0 

Revision 0,8 

Valnämnden 0,7 

Pensioner 22,2 

Kalkylerade kapitalkostnader 43,0 

Avskrivningar 32,8 

Oförutsedda medel 4,9 

 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2018 som 

även påverkar 2019, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader, 

internhyror, löner och omföringar 

 

• anta förslag på total finansiering till 971,9 mnkr  

 

Fördelningen i mnkr är 

Skatter och statsbidrag 959,9 

Finansnetto 12,0 
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• anta förslag till investeringsram 2019 till 80 miljoner kronor 

 

• anta årets resultat till 19,2 miljoner kronor 

 

• anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 

 

o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 2 procent av 

skatter och generella statsbidrag 

 

o Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med minst 

motsvarigheten till skattehöjningen 2016, vilket för 2019 

motsvarar 16 miljoner kronor 

 

o Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar 

ska uppgå till 100 procent.  

 

• anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt 

fastställd tidplan återkomma med nämndsplaner med mål och 

verksamhet för år 2019, samt investeringsplan som 

kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa i ett samlat 

dokument. 

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Erik Paulsson (C) avstår från att delta i 

beslutet till förmån för att återkomma med yrkande till kommunfullmäktige 

den 18 juni 2018. 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun redovisar för året 2017 ett överskott på 8 miljoner 

kronor. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till resultatbudget för 

2019 med plan 2020 – 20221. Förslaget är beräknat med en oförändrad 

skattesats. Beslut om slutlig nivå på skatten beslutas senast i 

kommunfullmäktige i november 2018.  

 

Prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive 

fastighetsavgift, utgår från SKL:s prognos i april 2018 och att invånarantalet 

uppgår till 15 728. Kostnaderna för planåren är uppräknade enligt SKL 

cirkulär 18:18. 

 

Nämndernas driftramar 
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Förslag till resultatbudget innebär en nettokostnadsnivå på 952,7 miljoner 

kronor år 20192, vilket motsvarar en ökning med 37,6 miljoner kronor 

jämförelsevis med 2018 års budget. 

 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål är ett resultat som uppgår till 

minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt förslag till 

resultatbudget för 2019 med plan för 2020– 2022 uppnås resultatmålet 2019 

men inte för planåren 2020 – 2022.  

 

Investeringsram 

I kalkylen för år 2019 uppgår ramen för investeringar till 80 miljoner kronor.  

 

Låneskuld 

Vimmerby kommuns låneskuld uppgick till 508,8 miljoner kronor 2017-12-

31. Via amorteringar ska låneskulden minskas med minst det belopp som 

motsvarade skattehöjningen år 2016.  

 

Det innebär följande: 

2019: 16 miljoner kronor 

2020: 17 miljoner kronor 

2021: 18 miljoner kronor 

 

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till fördelning av driftramar år 

2019 med plan 2020 – 2022 samt förslag till investeringsram 2019. 

Ekonomichef Mattias Karlsson och ekonom Mamica Timotijevic deltar och 

redogör för ärendet. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

• anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2019 med plan 2020 – 

2022. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 2018. 

• anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2019 samt total 

driftbudget till 952,7 miljoner kronor. 

Fördelningen i mnkr är; 

Kommunstyrelsen 231,5 

Barn- och utbildningsnämnden 334,4  

Socialnämnden 358,5 

Miljö- och byggnadsnämnden 8,0 

Överförmyndaren 2,0 

Revision 0,8 
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Valnämnden 0,7 

Pensioner 22,2 

Kalkylerade kapitalkostnader 43,0 

Avskrivningar 32,8 

Oförutsedda medel 4,9 

 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2018 som 

även påverkar 2019, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader, 

internhyror, löner och omföringar. 

• anta förslag på total finansiering till 971,9 mnkr  

Fördelningen i mnkr är Skatter och statsbidrag 959,9 och Finansnetto 12,0 

• anta förslag till investeringsram 2019 till 80 miljoner kronor 

• anta årets resultat till 19,2 miljoner kronor 

• anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 

Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatter och 

generella statsbidrag 

Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med minst motsvarigheten till 

skattehöjningen 2016, vilket för 2019 motsvarar 16 miljoner kronor 

Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska uppgå 

till 100 procent.  

• anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd tidplan 

återkomma med nämndsplaner med mål och verksamhet för år 2019, samt 

investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa i ett 

samlat dokument. 

 

Yrkanden 
Helen Nilsson (S) yrkar bifall till budgetförslaget som presenteras i 

ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-05-22, KSAU § 136 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen, Mamica Timotijevic,  Id 61209 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 

Centerpartiets och Kristdemokraternas 

rambudgetyrkande  

Kommunfullmäktige 18 juni 2018 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar bifall på punkt 3, 4, 5, 6 och 7 

På punkt 2 yrkar Centerpartiet och Kristdemokraterna att det görs en omfördelning av 1,8 miljoner 

till Barn- och utbildningsnämnden jämfört med majoritetens förslag. Finansieringen görs från 

kommunstyrelsen genom att 300 000 kronor mindre budgeteras i ersättning till förtroendevalda 

samt med 1,5 miljoner kronor från oförutsedda medel. De nya driftramarna blir då 336,2 mnkr för 

BUN och 231,2 mnkr för KS samt 3,4 mnkr i oförutsedda medel.  

För punkt 1 yrkar vi på följande redaktionella förändring:  

Att anta en total driftbudget på 952,7 miljoner kronor 2019 med plan 2020-2022, vilket motsvarar en 

ökning med 37,6 miljoner kronor jämfört med 2018 års budget. Slutligt besked om finansiering sker i 

november 2018. 

  

Nämnd S och M förslag 
(mnkr) 

C och KD:s yrkande 
(mnkr) 

Skillnad 
(mnkr) 

Kommunstyrelsen -231,5 -231,2 -0,3 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

-334,4 -336,2 +1,8 

Socialnämnden -358,5 -358,5  

Miljö o Bygg -8,0 -8,0  

Överförmyndarnämnden -2,0 -2,0  

Revision -0,8 -0,8  

Valnämnden -0,7 -0,7  

Pensioner -22,2 -22,2  

Kalkylerade 
kapitalkostnader 

43,0 43,0  

Avskrivningar -32,8 -32,8  

Oförutsedda medel -4,9 -3,4 -1,5 

 



Från: Ingela Nilsson Nachtweij 
Skickat: den 15 juni 2018 10:46 
Till: Therese Jigsved 
Kopia: Ola Gustafsson 
Ämne: Budgetyrkande 
Bifogade filer: 20180618Rambudgetyrkande klart.pdf 
 
Hej! 
 
Bifogat finns vårt yrkande. 
 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 
Oppositionsråd 

Vimmerby kommun 
598 81 Vimmerby 
0492-76 90 07 

ingela.nilsson.nachtweij@vimmerby.se  www.vimmerby.se  
______________________________________ 

 
 

mailto:ingela.nilsson.nachtweij@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


Från: Lars Johansson <laser.johansson@gmail.com> 
Skickat: den 15 juni 2018 09:30 
Till: Therese Jigsved 
Ämne: KF 18/6, budget 
Bifogade filer: rambudget2018.pdf; Yrkanden ärende 10.docx 
 

Hej Therese! 

 

Här kommer våra yrkanden till budgeten på måndag. Bifogar också drift- och resultatbudget med 

våra siffror 

 

Trevlig helg! 

/Lars 



Yrkanden ärende 10, rambudget.  

Jag yrkar på följande förändringar jämfört med liggande förslag:  

 

Att-sats 2 

 anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2019 samt total driftbudget till 

956,8 miljoner kronor. 

Fördelningen i mnkr är; 

Kommunstyrelsen 232,5 

Barn- och utbildningsnämnden 340,4  

Socialnämnden 358,5 

Miljö- och byggnadsnämnden 8,0 

Överförmyndaren 2,0 

Revision 0,8 

Valnämnden 0,7 

Pensioner 22,2 

Kalkylerade kapitalkostnader 43,0 

Avskrivningar 32,8 

Oförutsedda medel 2,0 

 

Att-sats 5 

 anta årets resultat till 15,1 miljoner kronor 

 

Att-sats 6 

 anta förslag till ett övergripande finansiellt mål: 

o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 1,5 procent av skatter och generella 

statsbidrag 

 

Lars Johansson, V 



Driftbudget Budget
Beräknad 

budget

Politisk 

fördelning

Förslag 

budget

Miljoner kronor 2018 2019 2019

Nämnd

Kommunstyrelsen -208,9 -230,2 2,3 -232,5

0

-330,1 -331,4 9 -340,4

0

Socialnämnden -353,4 -352,5 6 -358,5

0

-7,1 -8 -8

0

-1,8 -1,8 0,2 -2

0

Revision -0,8 -0,8 -0,8

0

Valnämnden -0,7 -0,7 -0,7

Summa nämnder -902,9 -925,4 17,5 -942,9

0

Pensioner -21 -22,2 -22,2

44,7 43 43

Avskrivningar -33 -32,7 0,1 -32,8

Oförutsedda medel -3,1 -4 -2 -2

0

Summa nettokostnader -915,2 -941,2 15,6 -956,8

RESULTATBUDGET2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Miljoner kronorUtfall
Prognos 

utfall
Budget

Förslag 

budget
Plan Plan Plan

Summa nettokostnader exklusive avskrivningar-856,3 -903,2 -882,2 -924 -945,7 -976,5 -1 000,80

avskrivningar -55,2 -31,5 -33 -32,8 -32,6 -32,9 -34

SUMMA Nettokostnad-911,5 -934,7 -915,2 -956,8 -978,3 -1 009,40 -1 034,80

Skatter och generella statsbidrag902,6 935,2 933,5 959,9 979,4 997,4 1 021,70

Finansnetto 16,9 14,3 0 12 12 12 12

Summa finansiering919,5 949,5 933,5 971,9 991,4 1 009,40 1 033,70

SUMMA RESULTAT8 14,8 18,3 15,1 13,1 0 -1,1

Barn- och utbildningsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Överförmyndarnämnden

kalkylerade kapitalkostnader



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 136 Dnr 2018/000076 041 

Budget 2019 med plan 2020-2022 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

 anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2019 med plan  

2020 – 2022. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 

2018. 

 anta majoritetens fördelning av 11,5 mnkr enligt följande: 

Socialnämnden 6 mnkr 

Barn- och utbildningsnämnden 3 mnkr 

Kommunstyrelsen 1 mnkr 

Överförmyndaren 0,22 mnkr 

Arvoden förtroendevalda uppräknas med 0,3 mnkr 

Oförutsett 0,98 mnkr. 

 anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2019 vilket 

innebär att nettokostnaderna budgeteras till 952,7 miljoner kronor. 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2018 som 

även påverkar 2019, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader, 

internhyror, löner och omföringar 

 anta förslag till investeringsram 2019 till 80 miljoner kronor 

 anta årets resultat till 19,2 miljoner kronor 

 anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 

o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatter 

och generella statsbidrag 

o Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med minst 

motsvarigheten till skattehöjningen 2016, vilket för 2019 motsvarar 

16 miljoner kronor 

o Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska 

uppgå till 100 procent.  



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(5) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd tidplan 

återkomma med nämndsplaner med mål och verksamhet för år 2019, 

samt investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att 

sammanställa i ett samlat dokument. 

Reservation 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Ola Gustafsson (KD) reserverar sig mot 

beslutet. 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun redovisar för året 2017 ett överskott på 8 miljoner 

kronor. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till resultatbudget för 

2019 med plan 2020 – 20221. Förslaget är beräknat med en oförändrad 

skattesats. Beslut om slutlig nivå på skatten beslutas senast i 

kommunfullmäktige i november 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATBUDGET 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 

Miljoner kronor Utfall 
Prognos 

utfall 
Budget 

Förslag 

budget 
Plan Plan Plan 

Summa nettokostnader exklusive avskrivningar -856,3 -903,2 -882,1 -919,9 -945,7 -976,5 -1 000,8 

avskrivningar -55,2 -31,5 -33,0 -32,8 -32,6 -32,9 -34,0 

SUMMA Nettokostnad -911,5 -934,7 -915,1 -952,7 -978,3 -1 009,4 -1 034,8 

  

  

 

  

 

    

Skatter och generella statsbidrag 902,6 935,2 933,5 959,9 979,4 997,4 1 021,7 

Finansnetto 16,9 14,3 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Summa finansiering 919,5 949,5 933,5 971,9 991,4 1 009,4 1 033,7 

 

    

 

        

SUMMA RESULTAT 8,0 14,8 18,4 19,2 13,1 0,0 -1,1 

       
 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(5) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
________________________ 

 1 Prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift, utgår från 

SKL:s prognos i april 2018 och att invånarantalet uppgår till 15 728. Kostnaderna för 

planåren är uppräknade enligt SKL cirkulär 18:18. 

Nämndernas driftramar 

Förslag till resultatbudget innebär en nettokostnadsnivå på 952,7  miljoner 

kronor år 20192, vilket motsvarar en ökning med 37,6 miljoner kronor 

jämförelsevis med 2018 års budget. 

 

 

Driftbudget 

 

    

 Miljoner kronor 

 

2018 2019 

Nämnd     

  Kommunstyrelsen 

 

-208,9 -231,5 

  
 

  Barn- och utbildningsnämnden -330,1   -334,4 

  
 

  Socialnämnden 

 

-353,4 -358,5 

  
 

  Miljö- och byggnadsnämnden -6,9     -8,0 

  
 

  Överförmyndaren -1,8     -2,0 

  
 

  Revision 

 
 -0,8 -0,8 

  
 

  Valnämnden      -0,7 -0,7 

Summa nämnder 

 

-902,7 -935,9 

     Pensioner 

 

-21,0 -22,2 

kalkylerade kapitalkostnader 44,7 43,0 

Avskrivningar 

 

-33 -32,8 

Oförutsedda medel -3,1 -4,9 

     Summa nettokostnader -915,1 -952,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 4(5) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

_______________________________ 
2 Nämndernas ramar enligt ovan är preliminär för 2019. Detta eftersom ramarna kommer att 

justeras efter beslut om interna justeringar 2018 som även påverkar 2019, exempelvis 

centralt löneanslag, tilläggsanslag, kapitalkostnad och omföringar. 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål är ett resultat som uppgår till 

minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt förslag till 

resultatbudget för 2019 med plan för 2020– 2022 uppnås resultatmålet 2019 

men inte för planåren 2020 – 2022.  

 

Investeringsram 

I kalkylen för år 2019 uppgår ramen för investeringar till 80 miljoner kronor.  

 

Låneskuld 

Vimmerby kommuns låneskuld uppgick till 508,8 miljoner kronor 2017-12-

31. Via amorteringar ska låneskulden minskas med minst det belopp som 

motsvarade skattehöjningen år 2016.  

 

Det innebär följande: 

2019: 16 miljoner kronor 

2020: 17 miljoner kronor 

2021: 18 miljoner kronor 

 

Vid dagen sammanträde deltar ekonomichef Mattias Karlsson och ekonom 

Mamica Timotijevic i diskussionen.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2019 med plan 2020 

– 2022. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 2018. 

 anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2019 vilket 

innebär att nettokostnaderna budgeteras till 952,7 miljoner kronor. 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2018 som 

även påverkar 2019, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader, 

internhyror, löner och omföringar 

 anta förslag till investeringsram 2019 till 80 miljoner kronor 

 anta årets resultat till 19,2 miljoner kronor 

 anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 5(5) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatter 

och generella statsbidrag 

o Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med minst 

motsvarigheten till skattehöjningen 2016, vilket för 2019 motsvarar 

16 miljoner kronor 

o Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska 

uppgå till 100 procent.  

 anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd tidplan 

återkomma med nämndsplaner med mål och verksamhet för år 2019, 

samt investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att 

sammanställa i ett samlat dokument. 

 

Beslutsgång 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Ola Gustafsson (KD) avstår från att delta i 

beslutet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen, Mamica Timotijevic,  id 61209.  

 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomiavdelningen 

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr 2018/000076 041 

Kommunens investeringsförmåga + tidplan budget 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redogör Mattias Karlsson, ekonomichef för 

kommunens investeringsförmåga och behov.  

 

Kommunstyrelsen önskar ha en stående ekonomipunkt vid varje 

sammanträde.  

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 2018/000076 041 

Tidplan budget 2019 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att anta föreliggande tidplan och planeringsförutsättningar   

att vid möten gällande budget ska arvode utgå enligt nuvarande 

arvodesbestämmelser 

 

Sammanfattning 

Mål och budget är bland Vimmerby kommuns viktigaste styrdokument för 

året. Tidplanen för arbetet med budget 2019 är planerad utifrån att besluta 

om ramar i Kommunfullmäktige i juni för att sedan under hösten arbeta fram 

detaljbudgetar utifrån ramarna.  

I förutsättningar för budget 2019 framgår det vilka underlag som ska finnas 

vid budgetberedningsdagarna i mars, samt finansieringsantagandena för 

2019. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

anta föreliggande tidplan och planeringsförutsättningar   

vid möten gällande budget ska arvode utgå enligt nuvarande 

arvodesbestämmelser 

Beslutsunderlag 

Tidplan budget 2019 Id 59561  

Förutsättningar budget 2019 Id 59549  

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, controller, 2018-01-24 Id 59539 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 



Investeringsplan 5 år kkr
Aktuella värden Invest under året

2017-12-31 2017-12-31 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Investeringar Vimarhem AB 21 247

Budgeterade investeringar 37 550 34 929 125 600 32 475 26 600 17 150

Aktuell borgensram 320 000

Aktuell skuld och checkräkn.kredit 290 613

Inlåning 0

Simulerad amortering 0 0 0 0 0 0

Differens 13 084 -21 845 -147 445 -179 920 -206 520 -223 670

Upplysning: Budgeterad avskrivning 13 700 14 366 16 062 16 679 17 211 17 554

Investeringar VEMAB 30 284

Budgeterade investeringar 45 925 51 350 62 725 153 625 38 144 35 315

Aktuell borgensram 410 000

Aktuell skuld och checkräkn.kredit 330 058

Inlåning 3 040

Simulerad amortering 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 Amortering Nordiska investeringsbanken. Amortering kommunens del av lease påbörjas inte förrän 2022.

Differens 77 041 35 391 -17 634 -161 559 -190 003 -225 318

Upplysning: Budgeterad avskrivning 30 314 29 603 31 183 33 126 33 948

Investeringar Vimmerby Fiber

Budgeterade investeringar 5 000

Aktuell borgensram 40 000

Aktuell skuld och checkräkn.kredit

Inlåning

Simulerad amortering

Differens 40 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000

Upplysning: Budgeterad avskrivning

Investeringar Vimmerby kommun 23 942 uppdat. 2018-01-09  11:00

Budgeterade investeringar 34 200 56 152 148 700 93 800 47 200

Aktuell borgensram 600 000

Aktuell skuld och checkräkn.kredit 509 000

Inlåning 30 000

Simulerad amortering 15 800 16 400 17 000 17 600

Differens 110 742 70 390 -61 910 -138 710 -168 310 -168 310

Upplysning: Budgeterad avskrivning 33 000 33 000 33 600 34 600 36 300 38 100

Investeringar VKF

Budgeterade investeringar

Aktuell borgensram 30 000

Aktuell skuld och checkräkn.kredit 22 000

Inlåning

Simulerad amortering

Differens 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Upplysning: Budgeterad avskrivning

Investeringar koncernen 75 473 117 675 147 431 337 025 279 900 111 944 52 465

Aktuell borgensram 1 400 000

Aktuell skuld och checkräkn.kredit 1 151 671

Inlåning 33 040

Simulerad total amortering/år 9 700 25 500 26 100 26 700 27 300 0

Differens 248 867 126 936 -183 989 -437 189 -521 833 -574 298

Upplysning: Budgeterad avskrivning 77 014 76 969 80 845 84 405 87 459 55 654



Investeringsplan 5 år kkr
Aktuella värden Invest under året

Investeringar Vimarhem AB 2017-12-31 2017-12-31 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Budgeterade investeringar 21 247 37 550 34 929 125 600 32 475 26 600 17 150

1101  Hattstugan, ombyggn till lägenheter 226 400 3700

1101  Gelbgjutaren, maskingarage 200

1101  Gelbgjutaren, kök  K3 ? 2000 2000 2000 2 000

1105  Norrgården, carport egen 165 440

1105  Norrgården, hiss 5 000

1105  Bullerbyg 19, ombyggnad 2000 4000

1105  Asllani court Bullerbyns fotb.plan

1115  Pistolsmeden 35 1000 110 000

1118  Västgården, gruppbostad 9 849 11200

Fiber 100 3000

Moloker 3200

Webbaserad programstyrning 200

Summa, investeringar 11 300 112 000 4 000 6 000 7 000

K3 investeringar

Div. K3 åtgärder 5000 5000

1101  Gelbgjutaren, låssystem 1500

1101  Gelbgjutaren, entrédörrar, 300 300 300 300 300

1101  Gelbgjutaren, ventilation 2000

1101  Gelbgjutaren, fönster gavlar 1 500

1103  Flädern, puts fasad 4 580 4000

1103  Flädern, värmeåtervinning 122 1080 2234 1600 1600

1103  Flädern, köksluckor 1850

1104  Sörgården, låssystem 1000

1104  Sörgården, köksluckor 3425

1104  Sörgården, fönster 1500 1500 1500 1 500

1104  Sörgården, ventilation 1600 1600 1 600

1104  Sörgården, fasad 1200 1200 1 200

1105  Norrgården, fönster/plåtinklädnad 1 429 5160 3500 3500 3500 3500 3 500

1105  Norrgården, låssystem 1500

1105  Bullerbygatan, entrédörrar 300 300 300 300 300

1107  Lönnen, fläktsystem 1 207 1000 670

1112  Norrgårdsgatan, byte fönster, lagning panel 750

1201  Storebro, tak  312 375 1075 700 700

1201  Storebro, låssystem 1000

1201  Storebro nersidan, ventilation 1600 1600 1600 1600

1201  Storebro uppsida/hus, fönster 850 850 850 850 850

1301  Djursdalav 2A-C, fönster 2000

1303  Ekängsvägen, fönster 1100

1304  S Storgatan, fönster 1500

1401  Ringvägen 38A, stambyte 472 550

1401  Ringvägen 36A, 4+7, 5+8, 9+12 stambyte 2 451 1650

1401  Ringvägen 36B, stambyte 800

1401  Ringvägen 38C, stambyte 500

1401  Ringv 36-38 Gullringen, fönster 1300 1300

1401  Ringv 36-38 Gullringen, ventilation 1600 1600

1501  Radhusgatan Frödinge, papptak 500

1601  Per Erlands väg 20, förråd 399 500

1601  Rumskulla, ventilation 300

1601  Per Erlands v 20, fönster 900

1601  Per Erlands v 18-19, fönster 750 750

1701  Tuna, förråd 100

Totalt, avgår invest per avstämt datum 21 247

Summa, K3 åtgärder 23 629 13 600 28 475 20 600 10 150

TOTALT, investeringar + K3 34 929 125 600 32 475 26 600 17 150

Aktuell borgensram 320 000

Aktuell skuld/kredit 290 613

Inlåning 0

Simulerad amortering 0 0 0 0 0 0

Differens 13 084 -21 845 -147 445 -179 920 -206 520 -223 670

Upplysning: Budgeterad avskrivning 13 700 14 366 16 062 16 679 17 211 17 554



Investeringsplan 5 år kkr
Aktuella värden Invest under året

Investeringar Vemab 2017-12-31 2017-12-31 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Budgeterade investeringar 30 284 45 925 51 350 62 725 153 625 38 144 35 315

Laxen 5 154 1 100           

Andelar solelsanläggning 100

Kamerautrustning 130

Laddstolpar 94

Fordon 678 900              1 600           300              900              300              300               

Nytt debiteringssystem 500              500              

Gasledning 1 102

Energioptimering 301 350              

KVV Tallholmen 688 1 100           25 000         2 000           

Närvärmepanna Frödinge 15 000         

Bränslehantering närvärme 41 1 250           

Ledningsnät värme 1 000           1 000           1 000           35 000         1 000           1 000            

Mätning värme 1 000           550              225              275              160              65                 

Styrsystem värme 500              1 234           

Dagvattendamm Vimmerbyallén 2 971

Vattenrening industri 2 284 1 300           11 000         11 000         

Relining avloppsledningar 1 968

Vattenverk Vimmerby 70 000         

Slamhantering 4 000           

Dagvattenhantering 500              

Överföringsledning 20 000         20 000          

Ledningsnät VA 2 900           4 000           5 000           5 000           5 000           5 000            

Vatten och avloppsreningsverk 4 000           2 000           2 000           2 000           2 000            

Åtgärder enl VA-plan 9 500           2 000           2 000           2 000           2 000           

Gissen enl VA-plan 8 700           

Nossen enl VA-plan 9 000           

Inventarier 1 328 2 095           

Nytt insamlingssystem 16 023 17 750         1 000           1 000           

Sluttäckning 6 000           6 000           6 000            

Asfaltering ÅVC 300              

Venab

Ledningsnät 2 270 500              2 500           500              500              

Stationer 6 450           7 000           750              750              750               

Transformatorer 1 000           200              200              200              200              200               

Mätning 152 5 000           5 000           5 000           

Verktyg 230              

IT 2 000           1 000           

Övrigt

Totalt, avgår invest per avstämt datum 30 284

Aktuell borgensram 410 000

Aktuell skuld/kredit 330 058

Inlåning 3 040

Simulerad amortering 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 0

Differens 77 041 35 391 -17 634 -161 559 -190 003 -225 318



Prognos 2017, Reservationer 2017 till 2018, Budget 2017, Budget 2018 behov 2019- 2021 plan 2022- 2030Rev 2018-01-08 (JB) (prognos utifrån oktoberuppföljning)

Ändamål Kommentarer
Beslutad 

Budget 

2017

Prognos 

för utfall 

2017

Reservatio

ner från 

2017 till 

2018

Förslag 

Budget 

2018

Behov 2019 Behov 2020 Behov 2021

Totalt 

investerings 

behov 2018- 

2021 

Plan 

2022-

2030

Energieffektiviserin

gsåtgärder
Pågår regelbundet. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 8 000

Passersystem 

stadshuset

Skalskydd och passersystem. 

Utökat uppdrag och behov. 
1 010 100 500 500 500

Passersystem 

uppgraderas med nya 

kort/tagg läsare. 

Utrymningsvägar 

säkerställs.

Anslutningsavgifter 

Fiber

Pågår regelbundet. Ej 

genomförda anslutningar 

2016, utökat behov 2017

167 279 500 500 500 500 2 000

Infrastrukturprojekt 

fiber

Infrastrukturprojekt fiber. 

Bedömningen är minskad 

behov 2017

500 1 410 0

Verksamhetsanp 

lokaler

Pågår regelbundet. 

Anpassningar kommer att 

göras i mindre omfattning 

2017.

1 000 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 12 000

AL-skolan upprust, 

tek ytskick, 

utemiljö

Projektering påbörjas 2016. 

Byggnation 2017, 2018, 

2019. Endast åtgärder enligt 

AV krav och i KS beslutad 

åtgärdsplan.  

2 061 2 700 3 000 3 000

Projektet blev dyrare pga 

oförutsedda hinder.

Vimarskolan 

upprustning

Hus A och H, teknik och 

ytskikt
1 000 13 500 14 500

Planering och vissa 

arbeten påbörjas 2018
Gymnasiet, A-

huset, 

plåttak/fönster/fasad

Plåttak, fönster, fasad. 3 000 9 000 12 000

Solelpaneler 

kommunala 

fastigheter

Åtgärd beaktas vid 

kommande investeringar. 
250 1 750 2 000

52110 Vimarskolan 

paviljong
Upprustning 500 500 1 000

Bygglovsansökan för 

permanent bygglov 

inlämnad. 

52717 Stadshuset

Ny 

takpapp/isolering/plåtarbete. 

Avslutas påbörjad renovering 

för del av taket, mindre 

kostnad. 

2 100 3 800 0

2016 har 1/4 del av taket 

lagts om. Ambitionen är 

attt färdigställa hela taket 

2017

52717 Stadshuset

Lokalanpassning/invändig 

upprustning, 12 mnkr per år 

2019-2025

12 000 12 000 12 000 36 000

Södra Vi skola

Ventilationsombyggnad pga 

förändrad verksamhet. 

Arbetena avslutas under april 

månad, högre kostnade efter 

inkomna anbud.

3 139 3 754 0

Ny förskola

Utökat behov, fler barn 

Ersätter Skogsbackens 

paviljonger. Processen har 

fått en högre prioritering och 

rimlig tidsperspektiv. 

400 100 500 20 000 19 750 40 250

Utredning och 

studiebesök i andra 

kommuner i förskolor av 

samma storlek pågår. 

Projektering kan påbörjas 

2018

Djursdala skola

Proj för att ersätta självdrag 

med mekanisk FTX-Vent. 

Lägre prioritering, endast 

projektering 2017.

100 50 3 400 3 400

Måste? Ska skolan vara 

kvar?

Djursdala skola Ersätta olja med värmepump 1 000 1 000
Måste? Ska skolan vara 

kvar?

Brännebro skola

Proj för att ersätta självdrag 

med mekanisk FTX-Vent. 

Lägre prioritering, endast 

projektering 2017.

100 50 3 400 3 400

Måste? Ska skolan vara 

kvar?

Norrängen 1
Åtgärder efter utredning 

luktproblem
1 100 1 700 1 100 1 100

Vimarskolans kök Ombyggnad för packmaskin 1 200 500 0
Kostnaderna för 

ombyggnad bedöms vara 

lägre
Bil med kyla till kostverksamheten

Utbyte av befintlig bil med 

kyla.
600 600



Köksutrustning

Ny förpackningsmaskin 900 

tkr (bef behövs även 

framöver), transportskåp m 

högre standard tot 400 tkr, 

vågar (för att möjliggöra 

mätning svinn) 60 tkr, 

lyftvagnar 70 tkr. 

900 1 100 0

Upphandling pågår

Släckbilar Släckbilar 4 200 4 200 4 200 4 200 8 400
Leverans av släckbil 

kommer att ske våren 

2018

Ledningsstöd/datas

ystem

Uppdatering/komplettering 

ledningsstöd/datasystem 

viktigt för gemensam 

ledningsorganisation. 

400 400

Höjdfordon
Utbyte av höjdfordon 

Livräddningsfordon  
7 300 7 300

Persontransportfordon
Utbyte av 

persontransportfordon
600 600

Tankbil Utbyte av tankbil 2 700 2 700

Släpspruta Utbyte av släpspruta  350 350

Slangtvätt Utbyte av slangtvätt 1 200 1 300 0
Kostnaderna har blivit 

något dyrare än beräknat.

Tvättutrustning
Tvätt/diskanläggning för 

kontaminerad utrustning
1 500 1 500

Besiktningsfordon Utbyte av besikningsfordon 450 450

Vackra Vimmerby

2017 Infart och rondeller, 

2018-2021 bland annat Coop-

torget. Har fått lägre 

prioritering för 2017. 

0 500 700 700 750 2 650 5 000

Exploatering 

Ulriksdal

Detaljplan, exploatering och 

byggnation.
0 16 000

Exploatering 

Nossen

Utredningar och detaljplan 

exploatering och byggnation.
500 0 300 3 800 4 000 7 800

Projektering påbörjas 

2017, upphandling och 

byggnatin kommer att 
Exploatering,Kröns

mon/provisorisk 

infart

Gatunät 2 000 4 000 6 000

Exploatering 

Nybble

Utredningar och detaljplan, 

exploatering och byggnation. 

Endast utredning och påbörja 

projektering 2017. 

500 500 1 500 3 000 4 500 9 000

Projektering kan påbörjas 

2018 efter att DP fått laga 

kraft

Exploatering 

industrimark,Arla
Byggnation av väg. 5 600 5 600

Industriomr öster 

om Nosshult
Projektering 0 1 000

Krönsnäs tipp Sanering 6 000 6 000

Exploatering 

Folkets park

Byggnation. Asfaltering 

färdigställs när 

husbyggnationerna är klara.  

3 650 650

Trafikplats 

Krönsnäs

Planskild korsning. Infart 

Krönsmon och ALV, 

förberedelse av anslutning av 

ringväg nord-öst Vimmerby

0 35 000

Asfalteringsprogra

m

Asfaltering av kommunala 

gator. Asfaltering av gator, 

lägre ambitionsnivå 2017.

2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 16 000

Cirkulationsplats 

Storgatan

Ny rondell vid korsningen 

Storgatan/Ringvägen/Bondeb

ygatan

2 500 2 500

Renovering 

Storgatan

Ombygnad/renovering 

Storgatan från Kampbacken 

till Bryggaregatan.

4 000 4 000

GC-väg V. 

Tullportsg.-

Prästgårdsg.

Byggnation 4 000 4 000
Behov?

Trafikutredning 

Prästgårdsgatan
Projektering och byggnation 250 3 000 3 250

Behov?

Inventering 

avfallsdeponier

Pågående arbeten deponier 

ska utredas, MIFO. Ej 

genomförda utredningar 

2016, högre bedömd kostnad 

2017, myndighetskrav.

700 500 200 600 600

Trafiksäkerhetsåtgä

rder

Rätt fart i staden, samt årliga 

trafiksäkerhetsåtgärder enligt 

plan.

300 300 400 1 000



Ombyggnation 

bussfickor

Anpassning av omgivande 

miljö runt resecentrum; 

justering höjder och kantsten 

för rörelsehindrade, barn och 

äldre.

100 500 600 500

Tillgänglighetsanpa

ssning

Pågående arbeten enligt 

inventerat behov. 

Tillgänglighetsanspassning i 

centrala Vimmerby ska 

genomföras i samklang med 

plan för Vackra Vimmerby.

400 400 1 000 1 800 1 000

Utbyte av 

Belysningsstolpar

Byte av stolpar istället för 

insatser. Pågår enligt 

program.

200 200 1 600 2 000

Källängsparken

Ny beläggning av gångväg 

genom parken, upprustning 

av lekparken.

750 2 000 2 750

Södra Vi torg Ombyggnation 700 700
Behov?

Naturlekplatser

Skapa naturlekplatser. Bl.a. 

vid nya bostadsområdet 

Folketspark

500 500
Behov?

Dagvattenåtgärd Gullringen

Dagvattenåtgärd/ombyggnad 

gata  1-4 Tvärgränd i 

Gullringen.

250 250

Kolonilotter 
Byggnation av kolonilotter i 

Vimmerby.
500 500

Vimarhem har skapat?

Isfräs Isfräs 250 250
Tillkommer oavsett 

leasing eller ej

CEOS

Färdigställande av CEOS 

anläggning. Ökat krav på 

granulatavskiljning och 

sanering i Lillån. Påbörjat 

arbete, avslutas sommaren 

2017.

1 544 1 730 0

Projektet blev dyrare pga 

höjda miljökrav 

CEOS Ljudanläggning till CEOS 200 200

CEOS Konstgräs CEOS 2 500 2 500

CEOS Naturgräs till Ceos 200 200

Ishallen Ljudanläggning till ishallen 200 200

Bibliotek Omställning bibliotek 250 250
Vad innebär det?

Bilbliotek

Mer öppet. Göra biblioteket 

tillgängliga för invånarna 

även när det är obemannat

200 200
Vad innebär det?

Skatepark

Bygga en skatepark i 

samarbete med privata 

företag. 

2 800 2 800

Socialnämnden Inventarier ny gruppbostad 600 600 650 650

Socialnämnden Kontorsinventariert 600 600 0

Socialnämnden

Årligt utbyte och 

verksamhetsförändringar 

(sängar och inventarier)

450 450 450 450 1 800 4 050

Socialnämnden

Utbyte av mycket gamla 

inventarier till 

hemtjänstlokaler

200 200

Socialnämnden
Inventarier till ny 

servicebostad
150 150

Rensning av Lillån

Rensning av å fåran från 

södra industriområdet till 

Stångån. Utförs 2017. 

100 130 0

Någåt högre kostna pga 

behov av sanering av 

granulat i ån

Parkering Norrgården

Ny parkering efter 

ombyggnad av Norrskenet till 

förskola. Färdigställs våren 

2017.

179 179 0

CEOS beläggning och dike

Asfaltering av Bolagsgatan 

och dikningsarbete på 

industriområdets västra sida 

mot skogen

500 500 0

Asfaltsplan 

Statusbestämning och flerårig 

program för upprustning av 

gator

500 300 0
projektet har fått lägre 

kostnad efter genomförd 

uppåhandling. 

Ledningsfordon
Byte av ålderstigen fordon för 

räddningstjänsten
900 784 0



Gruppboende Villekulla

Utbyggnad av Gruppboendet 

med personalytrummen. 

Arbetet avslutas våren 2017.

1 200 1 208 0

Äldreboende tilloch ombyggnad

Garantipengar som betalas ut 

efter åtgärder på 

anmärkningar vid 

slutbesiktning. Ny post

2 500 175 2 500 2 500 2 500

Kostnader för besiktning 

2017. Arbeten pågår, 2,5 

mkr betalas ut efter 

godkänt besiktning 2018

Utrustning pleniesalen

Ljud anläggning, hörslinga, 

belyssning, laddstatin för 

läsplattor. Utökad krav och 

kostnad.

600 308 0

Teknisk utrustning Campus BUN
Annläggning för 

fjärrutbildning
100 100 0

Resecentrum 
Upprustning, tak, fönster, 

fjärrvärme.
600 350 400 400

Avslutas 2018

Ny skola
Nybyggnad av låg- och 

mellanstadieskola
0 150 000

Friluftsområde Utökning mot Ulriksdal 0 5 000

Bostadsbebyggelse
Norr om Folkets park Mitt för 

Vimarskolan
0 10 000

GC-väg Gullringen
Sträcka 400 m längs 

Storgatan
700 700

GC-väg Frödinge 500 500

Idrottsanläggningar Framtida anläggningar 0 50 000
Multihall?

Utbyggnad Vidala Utbyggnad av äldreboende 1 000 17 000 17 000 35 000
DP beställd, 2018 

endast proj

Kundcenter Ombyggnad av entrén 400 100 200 1 800 1 800

Kundcenter Inventarier och system 652 652

Omläggning av elljusspår 
Lundaområdet pga ny 

förskola
300 300

Kan göras innan DP 

klar 2018?

Ryttargården
Ryttargården 

omklädningsrum
1 500 1 500

Utredningar
Utredningspengar för ishall , 

idrottshall
500 500

Tillsyn? Hur ska 

hanteras?

Utvecklingsavdelningen
CEOS kafeteria, 

omklädningsrum
400 400

??????

BUN

Infrastruktur och 

kringutrustning för skolans 

digitalisering

700 1 300 600 2 600

Utbyggnad Södra 

Vi förskola 500
8 500 9 000

DP beställd

Utbyggnad Fritids 

Vimarskolan
5 000 5 000

Utbyggnad av 

Fritids AL skolan
5 000 5 000

Storebro skola A-

hus

Ventilationsombyggnad inkl. 

aggregat
1 000 1 000

Storebro kök
2 500

2 500

Södra vi kök
2 500

2 500
Avvakta tills DP är 

klar!
Frödinge kök 

(förskolan?) 2 500
2 500

Avvakta tills DP är 

klar!

Familjecentral
500 7 000 7500

15 000

Socialförvaltningen
Utrustning Vidala 3 000

3 000

Lekplats vid 

Senioren
Färdigställande 73 0

Projektet påbörjat 2016 

avslutat 2017
Utbyggnad av 

personalparkering Vid gymnasiet för AL skolan och Granen 150
0

Akut åtgärd utan 

budget för 2017
Astrid Lindgrens 

gata Trafiksäkerhetsåtgärder 60
0

Akut åtgärd utan 

budget för 2018

Särskillda arbeten
1 500

1 500
Oförutsedda mindre 

projekt

Innebandysarg tillkommande under året 107 0



Ombyggnad av 

brandstation 

Åtgärder för förbättrad 

arbetsmiljö och framtida 

heltidsbemanning

3 200 6 000 6800 16 000

2018 ombyggnad av 

källarplan proj för 

resten, 2019 Tvätthall 

ombyggnad bottenplan, 

2020 tillbyggnad 

kontor mm

Totalt 34 200 28 800 8 400 56 152 148 700 93 800 47 200 345 852 313 550
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Tidplan för budget 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

anta föreliggande tidplan och planeringsförutsättningar   

vid möten gällande budget ska arvode utgå enligt nuvarande 

arvodesbestämmelser 

Ärendet 

Mål och budget är bland Vimmerby kommuns viktigaste styrdokument för året. 

Tidplanen för arbetet med budget 2019 är planerad utifrån att besluta om ramar i 

Kommunfullmäktige i juni för att sedan under hösten arbeta fram detaljbudgetar 

utifrån ramarna.  

I förutsättningar för budget 2019 framgår det vilka underlag som ska finnas vid 

budgetberedningsdagarna i mars, samt finansieringsantagandena för 2019. 

Beslutsunderlag 

ID: 59561 Tidplan budget 2019 
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Beslutet ska skickas till 

Ledningsgruppen 
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VIKTIGA DATUM Närvarande

KSAU
JANUARI FEBRUARI KS
M T O T F L S M T O T F L S KF
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Budgetdatum
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 15 februari - skatteunderlagsprognos Ej närvaro, enbart upplysning om att skatteunderlagsprognos publiceras

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 2 mars - internhyror och lokalvård ska vara färdigt
29 30 31 26 27 28

8 mars - genomgång av förutsättningarna KSAU, alla presidier (även KF och bolagen) samt gruppledare
Ledningsgruppen

MARS APRIL 19 -20 mars - budgetberedningsdagar (även behov av investeringar)KSAU, alla presidier (även KF och bolagen) samt gruppledare
M T O T F L S M T O T F L S Ledningsgruppen

1 2 3 4 1 28 mars - Dialog inriktning ramar (även investeringar) Majoritet
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 24 april - Dialog inriktning ramar (även investeringar) KSAU, kommunchef, samhällsbyggnadschef, ekonomichef, budgetekonom
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 april - skatteunderlagsprognos som används vid beslut Ej närvaro, enbart upplysning om att skatteunderlagsprognos publiceras

30
2 maj - genomgång av nya skatteunderlagsprognosen samt 

alternativ och konsekvenser KSAU, alla presidier (även KF och bolagen) samt gruppledare
MAJ JUNI Ledningsgruppen
M T O T F L S M T O T F L S 9 maj - förslag, beslut om ramar Majoritet

1 2 3 4 5 6 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 17 maj - handlingar klara för beslut i KSAU

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 maj - Beslut i KSAU
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

Facklig förhandling (inom ramen för samverkan) innan 

JULI AUGUSTI 5 juni - KS fattar beslut om ramar

M T O T F L S M T O T F L S
1 1 2 3 4 5 18 juni - KF fattar beslut om ramar

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

21 augusti - KSAU fattar beslut om inriktning för 

kommunstyrelsens verksamheter utifrån tilldelad budgetram, 
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 27 augusti - arbetsmöte fokus investeringar (från 13:00) KSAU, kommunchef, ekonomichef, samhällsbyggnadschef, budgetekonom
30 31

30 augusti - arbetsmöte detaljbudget kommunstyrelsen (från Kommunchef, ekonomichef, HR-chef, administrativ chef, samhällsbyggnadschef, näringslivschef, ekonomer och controllers (kommunstyrelsen)
SEPTEMBER OKTOBER
M T O T F L S M T O T F L S

1 2 1 2 3 4 5 6 7 12 september - arbetsmöte fokus investeringar (från 08:00) KSAU, kommunchef, ekonomichef, samhällsbyggnadschef, budgetekonom

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

24 september - återrapportering till KSAU-representanter 

(detaljbudget och investeringsplan) (från 13:00) KSAU, Kommunchef, ekonomichef, HR-chef, administrativ chef, samhällsbyggnadschef, näringslivschef, ekonomer och controllers (kommunstyrelsen)

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

1 oktober - arbetsmöte detaljbudget och investeringsplan 

(lämna slutgiltliga förslag och få sista detaljerna) (från 15:00) KSAU, Kommunchef, ekonomichef, HR-chef, administrativ chef, samhällsbyggnadschef, näringslivschef, ekonomer och controllers (kommunstyrelsen)

5 oktober - Nämndplaner och detaljbudgetar skickas in till 

ekonomiavdelningen

NOVEMBER DECEMBER
M T O T F L S M T O T F L S 18 oktober - handlingar klara till KSAU

1 2 3 4 1 2
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 23 oktober - KSAU fattar beslut Nämndsrepresentanterna kommer och presenterar sina budgetförslag.

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 30 oktober - KS fattar beslut
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31 26 november - KF fattar beslut 

2018



  

 

 

 

 

Instruktioner för budget 2019: 

Bakgrund 

Budgeten är Vimmerby kommuns viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. I 

budgeten fastställs hur kommunens resurser ska prioriteras och fördelas mellan de olika nämnderna 

och dess verksamheter. Varje nämnd, eller styrelse, formulerar och föreslår mål för olika verksamheter 

inom sitt uppdrag, som är nedbrutna utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål.  

Vid konflikt mellan föreslagna mål och medel är medel det som är överordnat. Nämnderna ska 

löpande under året följa upp och utvärdera verksamheten och ekonomin, samt vidta åtgärder vid 

avvikelser från fastställda planer och rapportera detta till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär att styrelsen aktivt ska informera sig om att nämnderna, 

företagen och förbunden bedriver sin verksamhet enligt kommunfullmäktiges beslut och riktlinjer, att 

lagar och förordningar följs och att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker.  

God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen kap 8 § 1 ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 

och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. För verksamheten ska det anges 

mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.  

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även att 

verksamheten ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Som underlag för detta ska nämnderna 

göra kostnads- och kvalitetsjämförelser med andra organisationer, exempelvis genom KOLADA.  

Till en god ekonomisk hushållning hör även att ha beredskap att möta framtida utmaningar genom att i 

god tid inför förändringar vidta nödvändiga åtgärder och insatser istället för att göra detta i efterhand. 

Ett positivt resultat behövs för att skapa likviditet för att kunna egenfinansiera investeringar som 

överstiger årets avskrivningar. Om kommunen lånar till investeringar finns en risk att ränta och 

amortering kommer att tränga undan övriga kostnader för drift av kommunens verksamhet.  

Finansiella mål 

De finansiella målen för Vimmerby kommun föreslås vara: 

 ett resultat på två procent av skatter och generella statsbidrag 

 amortering av skulderna som motsvarar skattehöjningen 2016. 

 100 % självfinansiering av investeringarna. 

  



  

 

 

 

 

Resultat föregående år 

För 2017 uppgår resultatet till 44 mkr enligt prognos för oktober månad. Diagrammet visar hur 

resultatet har varierat i Vimmerby kommun. 

 

Prognosen är uppdelad enligt följande: 

(Mkr) 

Kommunstyrelsen: 4,3 

 Varav Central förvaltning: 10,4 

  Varav Samhällsbyggnadsavdelningen: - 5,9 

  Varav Utvecklingsavdelningen: -0,4 

Barn och utbildningsnämnden: - 9,1 

Socialnämnden: -2,0 

Miljö och Byggnadsnämnden: 0,3 

Överförmyndaren: -0,3 

Valnämnden: 0 

Revisionen: 0 

Finansförvaltningen: 33,8 

Budgeterat resultat: 17,0  

Totalt resultat: 44,0   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Progno
s 2017

Resultat -2,5 0,2 -3,9 -3,2 26,2 41,7 11,5 -22,8 18,1 19 44
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Skattesats 

Vimmerby kommun har 22,36 i skattesats, vilket är högst i Kalmar län för år 2018. I tabellen redovisas 

jämförelser av skattesats mellan kommunerna i Kalmar län.  

Procent 2018 2017 2016 2015 

Borgholm 21,58 21,58 21,58 21,58 

Emmaboda 21,71 21,71 21,71 21,71 

Hultsfred 21,91 21,91 21,91 21,91 

Högsby 21,71 21,71 21,71 21,71 

Kalmar 21,81 21,81 21,81 21,81 

Mönsterås 21,41 21,41 21,41 21,41 

Mörbylånga 21,41 21,41 21,41 21,41 

Nybro 22,33 22,33 22,33 21,83 

Oskarshamn 22,26 22,26 22,26 21,51 

Torsås 21,43 21,43 21,43 21,43 

Vimmerby 22,36 22,36 22,36 21,86 

Västervik 21,16 21,16 21,16 21,16 

 

Samhällsekonomiska förändringar  

Nedanstående kapitel är en sammanfattning av olika delar som kan komma att påverka offentlig sektor 

framöver. Texten är tagen ifrån SKLs rapport ”vägval för framtiden, rapport nr 2” som har 

huvudfrågeställningen ”utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2025”.  

Det föds fler, samtidigt som vi blir äldre är några delar som kommer att påverka kommunerna 

framöver. Vi måste därför anpassa våra verksamheter för dessa omställningar och även ha tillgång till 

ändamålsenliga lokaler för att bedriva verksamhet i. Utöver att det föds fler och att vi blir äldre har 

även globaliseringen ökat. Vi har flera kulturer i samhället som även de har olika krav, förutsättningar 

och efterfrågan på våra tjänster. Förutom förändringarna i samhället med en ökad befolkning och de 

kulturella förändringarna ställs det högre krav på de välfärdstjänster som vi utför. Det är inte enbart 

kvalitetsfrågor av tjänsterna, utan det handlar om tillgång på tjänsterna som vi utför, men även de 

tjänster som inte utförs.  

FN:s klimatpanel IPCC slog i september 2013 fast att det med hög sannolikhet är människan som har 

orsakat klimatförändringen. Genom att använda fossila bränslen släpper vi ut växthusgaser som bidrar 

till växthuseffekten vilket i sin tur bidrar till högre temperaturer. Listan kan göras lång, men några av 

konsekvenserna av detta är översvämningar, torka, uttagna ekosystem och nya sjukdomar. Många är 

medvetna om problematiken, men ny teknik behöver utvecklas och nya arbetssätt som minskar 

klimatpåverkan i vårt dagliga arbete.  

Ett generationsskifte på arbetsmarknaden är på gång där den äldre generationen ska ersättas av den 

yngre. I takt med att denna generation blir äldre kommer efterfrågan på sjukvård och äldreomsorg att 

öka dramatiskt. År 2025 prognostiseras att det kommer finnas många äldre, ett stort antal kvinnor i 

barnafödande åldrar samt en ganska stor grupp yngre tonåringar som ska ha tillgång till 

högstadieskolor och så småningom gymnasieskolor.  



  

 

 

 

 

Antalet ungdomar som inte går ut gymnasiet med fullständiga betyg ökar samtidigt som arbetsgivare 

ställer högre krav på arbetskraften. På grund av pensionsavgångar och ökad efterfrågan på 

välfärdstjänster kommer det att medföra ett stort rekryteringsbehov.  

I samband med pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänsterna förutspås det bli brist på 

chefer. Inom de närmaste tio åren kommer cirka 15 000 av dagens cirka 37 000 chefer nå 

pensionsålder, och speciellt i en del lands- och glesbygdskommuner kan bristen på chefer bli akut. Få 

unga akademiker anger offentlig sektor som sinn drömarbetsgivare, men det är inte lönen som anges 

vara den största anledningen utan den lägre statusen, samt att unga vuxna sällan vill arbeta i hierarkier. 

Samtidigt ställer unga medarbetare högre krav på sina chefer samtidigt som de själva inte vill bli 

chefer, oftast på grund av risken för konflikter och struliga medarbetare. Unga vill i allt högre 

utsträckning bli specialister eller experter, och de talar hellre om personlig utveckling än karriär. 

 

Vimmerbys förutsättningar 

Vimmerby kommun har förutsättningar för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning. 

Bokslutsresultaten har varit positiva sedan 2011, förutom en negativ avvikelse under 2014 som 

återställts under 2015 och 2016.   

Kommunen och koncernen har fortsatt relativt höga låneskulder, men ambitionen är att dessa ska 

amorteras i så stor utsträckning som möjligt under de kommande åren. 

Befolkningsutvecklingen i Vimmerby kommun har varit negativ sedan 2008 fram till 2014 då den blev 

positiv igen. Bilden nedan visar hur befolkningsutvecklingen har sett ut i Vimmerby kommun från och 

med 2006. För budget 2019 antas invånarantalet uppgå till det senast kända vilket antas vara 

detsamma som per den 31 december 2017. 

 

Befolkningen har sedan 2015 fördelats enligt nedanstående bild. Ur diagrammet går det att utläsa hur 

variationerna har varit i de olika ålderskategorierna, vilket går att härleda till den påfrestning som har 

varit på kommunens nämnder under de senaste åren.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nov.
2017

Invånare  totalt, antal 15 588 15 608 15 551 15 538 15 473 15 397 15 403 15 287 15 297 15 419 15 636 15 722
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Kostnader för kärnverksamheten 

Verksamheterna i Vimmerby kommun är fortsatt över jämförelsekostnaden enligt Kolada. 

Nettokostnadsavvikelserna, jämförelsevis med övriga kommuner, sjönk ytterligare under 2016 och vi 

behöver fortsätta arbetet med att kostnadseffektivisera våra verksamheter med bibehållen, eller 

förbättrad, kvalitet på våra välfärdstjänster. Detta eftersom vi står inför stora framtida utmaningar 

inom exempelvis äldreomsorg och skola, men även för att vi ska kunna nå målet med att 

självfinansiera våra investeringar.   

Invånare 0-
5 år, antal

Invånare 6-
15 år, antal

Invånare
16-19 år,

antal

Invånare
20-39 år,

antal

Invånare
40-64 år,

antal

Invånare
65-79 år,

antal

Invånare
80+, antal

2015 993 1 620 695 3 353 4 976 2 748 1 034

2016 1 025 1 671 699 3 486 4 941 2 758 1 056

Nov. 2017 990 1 705 710 3 528 4 911 2 799 1 079
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Planeringsunderlag för nämndernas budgetförslag 

Utgångspunkt för budget 2019 är budget 2018 exklusive tillfälliga tilläggsanslag 

 Kostnader för internhyra, lokalvård, avskrivningar och internränta, ska inte tas hänsyn till av 

nämnderna, då detta kompenseras centralt. Kommunen använder sig av internränta som SKL 

publicerar i februari.  

 Riktade statsbidrag utgår till nämnderna 

 PO-pålägg beräknas till 39,17 procent 

 Finansiella intäkter och kostnader beräknas utifrån kommunens tillgångar och skulder 

 Bedömd avkastning för utdelningar på aktier och ränteintäkter på räntebärande värdepapper 

läggs in i beräknad ram för avkastning till avsatta pensionsmedel 

 Pensionskostnader beräknas efter senast kända prognos från Skandia 

 Beräkningar av lokalvård och internhyra för 2018 ska vara färdiga och översändas till 

ekonomiavdelningen senast fredagen den 2 mars. Beräkningarna ska även vara förankrade 

med motparten vid detta tillfälle. 

 Budgetering av RUR är inte aktuellt 

 Jämförelser med andra kommuner ska göras för den aktuella verksamheten enligt tabellen 

nedan, samt med kommuner i Kalmar län, Kinda kommun och Eksjö kommun.  

Tabellen nedan visar de kommuner som var mest lik Vimmerby kommun under 2016 uppdelat på 

olika verksamhetsområden. De angivna kommunerna är de fem som liknar Vimmerby mest. Siffrorna 

i parentesen anger hur lik kommunen är Vimmerby, där 0 är värdet där kommunen är mest lik. 

Nämnderna ska rapportera in sina kvalitetsmått inom respektive verksamhetsområde, som sedan 

kommer vara en del i budget- och uppföljningsprocessen.  

Likhetskommuner 2016 

  Liknande kommuner fritidshem Liknande kommuner förskola Liknande kommuner grundskola 

Kalix (0,04) Vara (0,01) Hedemora (0,01) 

Sunne (0,06) Tjörn (0,09) Hallstahammar (0,07) 

Olofström (0,07) Hallsberg(0,11) Sunne (0,1) 

Orust (0,07) Flen (0,11) Eksjö (0,11) 

Ovanåker (0,1) Oxelösund (0,12) Sölvesborg (0,13) 

Liknande kommuner gymnasieskola Liknande kommuner IFO Liknande kommuner LSS 

Höör (0,01) Hallsberg (0,01) Tingsryd (0,08) 

Hallsberg (0,02) Vara (0,04) Mora (0,1) 

Åmål (0,07) Tidaholm (0,09) Strömsund (0,13) 

Orust (0,1) Vårgårda (0,09) Säffle (0,14) 

Askersund (0,1) Gällivare (0,11) Söderköping (0,14) 

 

Liknande kommuner äldreomsorg Liknande kommuner övergripande  

Mönsterås (0,02) Götene (0,13) 

 Fagersta (0,03) Vårgårda (0,16) 

 Hedemora (0,03) Lilla Edet (0,18) 

 Flen (0,03) Simrishamn (0,18) 

 Orust (0,04) Laholm (0,18) 

 



  

 

 

 

 

Budgetuppdrag under våren  

I samband med beslut om tidplan för budget 2018 ges nämnderna i uppdrag att återkomma med 

beskrivningar och skriftligt underlag för hur nämnden vill bedriva verksamhet under nästkommande 

år. Under våren redovisas och redogörs detta för budgetberedningen och övriga deltagare vid 

budgetdialogen den 19 mars.  

Beräkning av ramar och finansiering 

Nämndernas ramar har beräknats med utgångspunkt för budgetramar 2018. Från dessa har tillfälliga 

tilläggsanslag, avskrivningar, internränta, internhyra och lokalvård räknats bort för 2018 och sedan har 

debiteringen för 2019 lagts till. Detta för att det ska vara balans mellan dessa kostnader.  

Nämnderna får täckning för avskrivning och internräntekostnader enligt simulering som genomförs.  

Prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag genomförs där beräkning i april månad ligger till 

grund för budgetramarna. Befolkningen i kommunen är antagen till detsamma som per den 31 

december 2017, vilket är antagandet att befolkningsantalet är även för planåren. Tillkommande 

kapitalkostnader och övriga driftskostnader under året är schablonberäknad utifrån ett antagande om 

investeringsvolymen.  

Nämndernas budgetförslag till budgetberedningen senast 

Nämndernas äskanden och underlag till budgetberedningsdagarna ska översändas till 

ekonomiavdelningen senast den 16 mars.  

Muntlig redovisning 

Vid budgetdialogen ska varje nämnd genomföra en presentation om sina behovsförändringar för 2019 

samt planåren 2020 och 2021. Presentationen ska innehålla: 

 föregående års resultat med tillhörande analys, 

 föregående års måluppfyllelse med tillhörande analys, 

 kostnadseffektiviseringar som kan påbörjas under året och planåren samt dess effekter, 

 jämförelser med liknande kommuner, samt grannkommuner, för den aktuella verksamheten. 

 utmaningar som nämnden står inför, exempelvis äldre medborgare, fler födda, slitna 

fastigheter etcetera 

 Lagar och andra omvärldsförändringar som påverkar nämnden, 

 Investeringsbehov för 5 år framåt i tiden, med start för budgetåret. 

 Det ska även framgå av presentationen vad nämnden måste ha och vad nämnden vill ha.  

 Övriga utmaningar som nämnden står inför 

 

 

  



  

 

 

 

 

Nämndernas budgetförslag till budgetberedningen senast 

Efter budgetberedningsdagarna genomförs de politiska gruppmötena för genomgång och politiska 

prioriteringar av nämndernas behov.  

Därefter träffas budgetberedningen igen den 2 maj för genomgång av den nya 

skatteunderlagsprognosen som ramarna ska baseras på.  

Den 22 maj lämnar budgetberedningen, genom KSAU, ett färdigt förslag på ramarna som sedan 

beslutas i kommunstyrelsen den 5 juni. Ramarna beslutas sedan i Kommunfullmäktige den 18 juni.  

Nämndernas budgetförslag till budgetberedningen senast 

Det slutgiltiga detaljbudgetförslaget ska översändas till ekonomiavdelningen senast 5 oktober för 

sammanställning av gemensamt budgetdokument. I samband med det slutgiltiga detaljbudgetförslaget 

med tillhörande nämndplan ska även Taxor och avgifter för budgetåret översändas till 

ekonomiavdelningen.  

Förvaltningschef, ordförande och controller, alt. ekonom, bör närvara vid KSAU sammanträdet den 23 

oktober. Där blir det genomgång av respektive nämnds nämndplan med tillhörande detaljbudget, 

uppdaterade kvalitetsmått från år 2017 (fyrfältarna) samt taxor och avgifter.  

Känslighetsanalys 

Ränteförändring 1 procent   3,2 mkr 

Förändring skattesats 10 öre   3,1 mkr 

Prisökning varor och tjänster 1 procent  2,9 mkr 

10 årsarbetare heltid, lön 25 tkr per månad  4,2 mkr 

Förändrat invånarantal med 100 stycken  5,6 mkr 

Löneförändring 1 procent   6,5 mkr 

Ökade nettokostnader med 1 procent  9,1 mkr 
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§ 168 Dnr 2018/000160 024 

Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda till 
mandatperioden 2019--2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta arvodesnivåer enligt föreliggande förslag. 

 

Deltagande i beslut , reservationer och protokollsanteckning 

Ledamöterna i centerpartiet avstår från att delta i beslutet.  

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) lämnar följande protokollsanteckning: Ärendet 

om bestämmelser av ersättning till förtroendevalda har hanterats ad-hoc av 

kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande och vi i oppositionen har fått 

handlingar på sammanträde eller bara några timmar eller minuter före 

beslutssammanträde. Beräkningsunderlag anser vi i Centerpartiet ska finnas 

som underlag för ett budgetpåverkande beslut som detta som jämförelse med 

befintligt ersättningssystem. Jag som oppositionsråd överlämnar ansvaret att 

informera övrig opposition om detta ärende till majoriteten eftersom 

handlingarna och underlagen är bristfälliga och otydliga.  

 

Peter Fjällgård (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04 

 

att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av HR-

avdelningen ta fram förslag till bestämmelser om arvoden efter valet 2018. 

 

att arbetet med framtagande av bestämmelser av arvoden efter valet 2018 

sker efter att den politiska organisationen är fastställd. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29, KF § 9 att fastställa ny politisk 

organisation för mandatperioden 2019-2022. 
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Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-02-13 diskuteras arbetsutskottets och 

HR-avdelningens uppdrag kring bestämmelser av arvoden kopplat till den 

nya politiska organisationen. Monica Bergh, HR-chef och Anna Erlandsson 

Karlsson, administrativ chef deltog vid sammanträdet. Arbetsutskottet 

fattade inget beslut utan informationen lades till handlingarna.  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-05 deltog lönesamordnare 

Marie Björling och ekonom Ingunn Nilsen som redogör för den totala 

kostnaden för de förtroendevalda per nämnd. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-05 

 

att ha extra KSAU och KS för att hantera frågan om arvoden till 

förtroendevalda till mandatperioden 2019-2022 på fullmäktiges 

sammanträde 2018-06-18. 

 

att majoriteten lämnar över förslag till arvoden till oppositionen och till HR-

avdelningen 

 

att HR-avdelningen får i uppdrag att ta fram ett komplett förslag till 

bestämmelser för arvoden till de förtroendevalda till mandatperioden 2019-

2022 

 

Arbetsutskottet beslutade 2018-06-12 att presidiet får i uppdrag att utifrån 

diskussionen vid dagens sammanträde ta fram förslag till arvodesnivåer till 

kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-13. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger förslag från presidiet med arvodesnivåer 

i bilaga till ersättningsbestämmelser. Ärendet diskuteras. Från förvaltningen 

deltar HR-chef Marie Halldén, lönesamordnare Marie Björling Larsson och 

ekonom Ingunn Nilsen Andersson. 

 

Vid dagens extrasammanträde föreslås att kommunfullmäktige antar 

föreliggande förslag till arvodesnivåer vid sammanträde 2018-06-18.  

 

Ett komplett förslag till bestämmelser för arvoden kommer ej att tas fram till 

2018-06-18 utan till 2018-09-24 och bestämmelserna kommer att tas fram 

utifrån beslutade arvodesnivåer. 

Förslag till beslut 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till bilaga till 

ersättningsbestämmelser som presenterats vid dagens sammanträde. 
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Peter Fjällgård (V) yrkar enligt inlämnat förslag från vänsterpartiet som går 

ut på att arvodet till KSO ska vara 80 % av riksdagsarvodet och övriga 

arvoden beräknas procentuellt av detta samt att vice KSO ska ha en 

tjänstgöringsgrad och arvode på 50 % och att ordförandena i BUN och SN 

ska ha en tjänstgöringsgrad och arvode på 50 %. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, arbetsutskottets förslag och 

Peter Fjällgårds (V) förslag.  

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 77 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-13, KSAU § 42 

HR-avdelningens underlag om arvoden per nämnd 2017 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, KS § 148 

Arbetsutskottets beslut 2018-06-12, KSAU § 161 

Tjänsteskrivelse från Tomas Peterson (M), 61647 

Bilaga till ersättningsbestämmelserna 2019 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 161 Dnr 2018/000160 024 

Uppdrag - Bestämmelser om arvoden till 
förtroendevalda till mandatperioden 2019--2022 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att presidiet får i uppdrag att utifrån diskussionen 

vid dagens sammanträde ta fram förslag till arvodesnivåer till 

kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-13.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04 

 

att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av HR-

avdelningen ta fram förslag till bestämmelser om arvoden efter valet 2018. 

 

att arbetet med framtagande av bestämmelser av arvoden efter valet 2018 

sker efter att den politiska organisationen är fastställd. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29, KF § 9 att fastställa ny politisk 

organisation för mandatperioden 2019-2022. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-02-13 diskuteras arbetsutskottets och 

HR-avdelningens uppdrag kring bestämmelser av arvoden kopplat till den 

nya politiska organisationen. Monica Bergh, HR-chef och Anna Erlandsson 

Karlsson, administrativ chef deltog vid sammanträdet. Arbetsutskottet 

fattade inget beslut utan informationen lades till handlingarna.  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-05 deltog lönesamordnare 

Marie Björling och ekonom Ingunn Nilsen som redogör för den totala 

kostnaden för de förtroendevalda per nämnd. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-05 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

att ha extra KSAU och KS för att hantera frågan om arvoden till 

förtroendevalda till mandatperioden 2019-2022 på fullmäktiges 

sammanträde 2018-06-18. 

 

att majoriteten lämnar över förslag till arvoden till oppositionen och till HR-

avdelningen 

 

att HR-avdelningen får i uppdrag att ta fram ett komplett förslag till 

bestämmelser för arvoden till de förtroendevalda till mandatperioden 2019-

2022 

 

Vid dagens extrasammanträde diskuteras ärendet.  

 

Ett komplett förslag till bestämmelser för arvoden kommer ej att tas fram till 

2018-06-18 utan till 2018-09-24.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 77 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-13, KSAU § 42 

HR-avdelningens underlag om arvoden per nämnd 2017 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, KS § 148 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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Kommunstyrelsen 

Tomas Peterson (M) 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(2) 

Datum 

2018-06-12  
Referens 

VIMKS 2018/000160/024  

 
Id 

Id 61647 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunstyrelsen 

 

Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda till 
mandatperioden 2019-2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta arvodesnivåer enligt föreliggande förslag. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04 

 

att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av HR-avdelningen ta 

fram förslag till bestämmelser om arvoden efter valet 2018. 

 

att arbetet med framtagande av bestämmelser av arvoden efter valet 2018 sker 

efter att den politiska organisationen är fastställd. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29, KF § 9 att fastställa ny politisk 

organisation för mandatperioden 2019-2022. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-02-13 diskuteras arbetsutskottets och HR-

avdelningens uppdrag kring bestämmelser av arvoden kopplat till den nya 

politiska organisationen. Monica Bergh, HR-chef och Anna Erlandsson Karlsson, 

administrativ chef deltog vid sammanträdet. Arbetsutskottet fattade inget beslut 

utan informationen lades till handlingarna.  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-05 deltog lönesamordnare Marie 

Björling och ekonom Ingunn Nilsen som redogör för den totala kostnaden för de 

förtroendevalda per nämnd. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-05 

 

att ha extra KSAU och KS för att hantera frågan om arvoden till förtroendevalda 

till mandatperioden 2019-2022 på fullmäktiges sammanträde 2018-06-18. 

 

att majoriteten lämnar över förslag till arvoden till oppositionen och till HR-

avdelningen 

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 
 
Kommunstyrelsen 
Tomas Peterson (M) 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 

Datum 

2018-06-12  
Referens 

VIMKS 2018/000160024  

  

 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 
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att HR-avdelningen får i uppdrag att ta fram ett komplett förslag till bestämmelser 

för arvoden till de förtroendevalda till mandatperioden 2019-2022 

 

Vid dagens extrasammanträde föreslås att kommunfullmäktige antar föreliggande 

förslag till arvodesnivåer vid sammanträde 2018-06-18.  

 

Ett komplett förslag till bestämmelser för arvoden kommer ej att tas fram till 

2018-06-18 utan till 2018-09-24 och bestämmelserna kommer att tas fram utifrån 

beslutade arvodesnivåer. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 77 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-13, KSAU § 42 

HR-avdelningens underlag om arvoden per nämnd 2017 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, KS § 148 

 

Beslutet ska skickas till 

HR avdelningen 

Tomas Peterson (M) 

Kommunstyrelsens ordförande  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Förslag från kommunstyrelsen 2018-06-13 

 

Bilaga till 

ersättningsbestämmelserna 



  

  

Bilaga till ersättningsbestämmelserna 

Bestämmelserna gäller från den 1 januari 2019 

Ersättningarna omräknas den 1 januari varje år och följer då löneförändringarna i riksdagsledamots 

arvode.  

Samtliga ersättningar inkluderar semesterersättning enligt semesterlagen. 

§ 3 Förlorad arbetsinkomst 

 Verifierat belopp eller 

 Schablonbelopp: sjukpenning/dag*30 dgr = ers/tim 

           165 

§ 4 Ersättning för förlorad pensionsförmån 

4,5 procent baserat på den sammanlagda ersättningen för förlorade arbetsinkomster under året, 

eller verifierat belopp. 

§ 5 Förlorad semesterförmån 

 Verifierat belopp:  

a) Förlorad semesterersättning 12 % på utbetald ersättning för 

förlorad arbetsinkomst 

b) Förlorade semesterdagar Verifierade dagar och belopp 

 

§ 6 Årsarvode   

Kommunstyrelsen  

Ordförande 90% av riksdagsledamot 

och tillika kommunalråd 

1: vice ordförande 80% av 

riksdagsledamot  

2:e vice ordförande tillika 

oppositionsråd 50% av KSO 

Inget årsarvode utgår till 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Timarvode utgår till tjänstgörande 

ersättare i KSAU 

        

706 320:- 

 

565 056:- 

 

353 160:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

Kultur o Fritidsutskott 

 

 

Ordförande 20% av KSO 

Vice ordförande 50% av ordf (opposition)      

 

Samhällsbyggnadsutskott              

Ordförande 20% av KSO      

Vice ordförande 50% av ordf (opposition) 

           

Barn- och utbildningsnämnd  

Ordförande 40% av KSO 

1:e vice ordförande 30% av ordf. 

2:e vice opposition 40% av ordf 

 

 

141 264:- 

 70 632:- 

 

 

141 264:- 

  70 632:- 

 

 

282 528:- 

  84 758:-  

113 011:- 

 

 

 

 

 

 

Socialnämnd 
 

  

Ordförande 40% av KSO 

1:e vice ordförande 30% av ordf 

2:e vice opposition 40% av ordf 

Annan ledamot i myndighetsutskott 

sammanträdesarvode utgår vid utövande av 

delegationsbeslut varande med än 30 minuter. 

 

 

282 528:-      

 84 758:-       

113 011:- 

 

sammanträdesarvode 

 
 

    

Miljö- och byggnadsnämnd  

Ordförande/vice ordf 20% av KSO  

 

 

 

 

141 264:- 

   

 

 

    



  

  
Kommunfullmäktige  

Ordförande 20% av KSO 

1:e vice ordförande 50% av ordf.                                                        

2:e vice opposition 30% av ordf. 

Sammanträdesarvode 

 

                             

141 264:-  

 70 632:-  

 42 379:-  

500 kr / sammanträde 

 

Kommunens revisorer  

Ordförande 5% av KSO 

 

Överförmyndare 

 

 

 

 

35 316:-  

 

 

 

Ordförande 3% av KSO 

  

 

 

21 190:- 

   

 

 

Valnämnd  

Ordförande (valår) 2,5% av KSO 

 

 

 

17 658:- 

 

 

 

Uppräkning av arvoden följer uppräkning av riksdagsledamots arvode (65 400/2018 jan) 

§ 7 Arvoden för sammanträden mm 

Grundarvode första tim. 840 kronor per sammanträde 

Grundarvode 

Tim 2-6. 

170 kronor utges för varje påbörjad timme fr o m andra t o m sjätte 

sammanträdestimmen 

 

Maximal ersättning per 

dag  

Grundarvode plus fem timarvoden lika med 1 690 kronor 

 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare får 75 % av tjänstgörande ledamots ersättning på 

sammanträde. 

 

 

 



  

  
 

§ 10 Barntillsynskostnader 

a) Verifierat belopp: 

b) Maximalt: 410 kronor  

 

§ 11 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk 

a) Verifierat belopp: 

b) Maximalt: 410 kronor     

 

 

§ 13 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader 

a) Verifierat belopp: 

b) Maximalt: 410 kronor    



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 148 Dnr 2018/000160 024 

Uppdrag - Bestämmelser om arvoden till 
förtroendevalda till mandatperioden 2019--2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att ha extra KSAU och KS för att hantera frågan om arvoden till förtroende-

valda till mandatperioden 2019-2022 på fullmäktiges sammanträde 2018-06-18. 

 

att majoriteten lämnar över förslag till arvoden till oppositionen och till HR-

avdelningen 

 

att HR-avdelningen får i uppdrag att ta fram ett komplett förslag till 

bestämmelser för arvoden till de förtroendevalda till mandatperioden 2019-

2022. 

 

Sammanfattning 

Vid presidieberedningen 2017-03-13 mellan kommunstyrelsens presidium 

och kommunfullmäktiges presidium lyfte Helen Nilsson (S) frågan om 

behovet av att ha en tillfällig fullmäktigeberedning för att utreda den 

politiska organisationen efter valet 2018.  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av HR-

avdelningen ta fram förslag till bestämmelser om arvoden efter valet 2018. 

 

att  arbetet med framtagande av bestämmelser av arvoden efter 

valet 2018 sker efter att den politiska organisationen är fastställd. 

 

att  göra följande ändring i uppdragsbeskrivningen; Ersättare till 

varje ledamot ska utses. Ersättare har enbart närvarorätt vid tjänstgöring. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-02-13 diskuteras arbetsutskottets och 

HR-avdelningens uppdrag kring bestämmelser av arvoden kopplat till den 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

nya politiska organisationen. Monica Bergh, HR-chef och Anna Erlandsson 

Karlsson, administrativ chef deltog vid sammanträdet. Arbetsutskottet 

fattade inget beslut utan informationen lades till handlingarna.  

 

Vid dagens sammanträde deltar lönesamordnare Marie Björling och ekonom 

Ingunn Nilsen som redogör för den totala kostnaden för de förtroendevalda 

per nämnd. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-13, KSAU § 42 

HR-avdelningens underlag om arvoden per nämnd 2017 

 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Administrativ chef Anna Erlandsson Karlsson 

Administratör Liselott Frejd 

 

___________________ 
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Period 2017-12 POLITIKERARVODEN

VERK 0011,0031,0021,0901,0983,6010,7600,8100,8102

PROJEKT  -59999

ANSVAR VERK BELOPP År Ordförande Vice ord Ledamöter Ersättare TOTALT

101 Kommunchef 0011 Kommunfullmäktige 593 376 191787 86308 313174 2107 593376

101 Kommunchef 0031 Kommunstyrelse 2 666 066 958937 958937 704812 43380 2666066

121 Revisor 0021 Revisorerna 245 266 47947 197319 245266

131 Kanslijurist 0901 Valnämnd 10 713 10713 10713

191 Överförmyndarechef 0983 Arvoden Överförmyndarnämnden 22 028 22028 22028

602 Förvaltningssekr. Barn o utb. 6010 Barn- o utbildningsnämnd 759 226 383575 191787 171850 12014 759226

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 7600 Socialnämnd 957 692 479468 239734 230582 7908 957692

821 Miljö- och hälsoskyddschef 8100 Gemensam Miljö- o Byggn.nämnd 355 727 191787 148498 15442 355727

5 610 095 2275529 1476766 1776948 80851 5610094

1 / 16



Period 2017-12 

Verk 0011

Projekt #60000-69999

Ansvar Baskonto

BUDGET 

2017

Förbrukat 

BELOPP

Kvar av 

Budget

Förbr. % 

årsbud.

101 Kommunchef 4025 Inköp konstverk, samlingar 10,0 0,00 10,0 0,0%

101 Kommunchef 5010 Fasta arvoden förtroendevalda 222,0 208 472,70 -208 250,7 93,9%

101 Kommunchef 5011 Sammantr.- förrättn.arv förtro 275,0 245 357,50 -245 082,5 89,2%

101 Kommunchef 5040 Löner till uppdragstagare 0,0 1 288,00 -1 288,0 0,0%

101 Kommunchef 5511 Traktamenten skattefria 0,0 1 136,00 -1 136,0 0,0%

101 Kommunchef 5512 Traktamenten skattepliktiga 0,0 30,00 -30,0 0,0%

101 Kommunchef 5521 Bilersättningar, skattefria 24,0 19 515,65 -19 491,7 81,3%

101 Kommunchef 5522 Bilersättningar, skattepliktig 12,0 11 076,45 -11 064,5 92,3%

101 Kommunchef 5591 Övr kostn.ers skattefria 0,0 597,00 -597,0 0,0%

101 Kommunchef 5610 Lagstadgade arbetsgivaravg 93,0 107 260,79 -107 167,8 115,3%

101 Kommunchef 5711 Pens.försäkr.premier ensk arb 20,0 30 996,58 -30 976,6 155,0%

101 Kommunchef 6430 Böcker, tidningar, elekt media 70,0 71 190,00 -71 120,0 101,7%

101 Kommunchef 6510 Kontorsmaterial 2,0 0,00 2,0 0,0%

101 Kommunchef 6550 Trycksaker 0,0 774,50 -774,5 0,0%

101 Kommunchef 6810 Telefonkostnader 2,0 525,10 -523,1 26,3%

101 Kommunchef 6811 IT-kommunikation 2,0 0,00 2,0 0,0%

101 Kommunchef 6950 Hyra/leasing bilar, övr transp 5,0 0,00 5,0 0,0%

101 Kommunchef 7051 Biljetter inkl buss, taxi 0,0 2 285,94 -2 285,9 0,0%

101 Kommunchef 7052 Hotell och logi, Sverige 5,0 3 476,00 -3 471,0 69,5%

101 Kommunchef 7100 Representation 14,0 2 187,50 -2 173,5 15,6%

101 Kommunchef 7110 Personalrepresentation 0,0 9 854,26 -9 854,3 0,0%

101 Kommunchef 7220 Annonsering 5,0 58 133,25 -58 128,3 1 162,7%

101 Kommunchef 7430 Administrativa tjänster 20,8 0,00 20,8 0,0%

101 Kommunchef 7610 Avgifter 11,7 13 800,00 -13 788,3 118,0%

101 Kommunchef 7650 Avgifter för kurser mm 13,5 0,00 13,5 0,0%

Summa 101 807,0 787 957,22 -787 150,2 2 120,8%

807,0 787 957,22 -787 150,2 97,6%

Arvodekostnader grupp 5* 593 375,57



455 118,20

138 257,37



Period 2017-12 

Verk 0031

Projekt #60000-69999

Ansvar Baskonto

BUDGET 

2017

Förbrukat 

BELOPP

Kvar av 

Budget

101 Kommunchef 5010 Fasta arvoden förtroendevalda 1 651,0 1 688 148,00 -1 686 497,0

101 Kommunchef 5011 Sammantr.- förrättn.arv förtro 243,0 240 851,00 -240 608,0

101 Kommunchef 5110 Semesterlön 32,0 0,00 32,0

101 Kommunchef 5410 Naturaförmåner anställd 0,0 93,75 -93,8

101 Kommunchef 5511 Traktamenten skattefria 0,0 3 263,90 -3 263,9

101 Kommunchef 5512 Traktamenten skattepliktiga 0,0 675,00 -675,0

101 Kommunchef 5521 Bilersättningar, skattefria 21,0 14 798,15 -14 777,2

101 Kommunchef 5522 Bilersättningar, skattepliktig 12,0 8 398,95 -8 387,0

101 Kommunchef 5591 Övr kostn.ers skattefria 0,0 2 743,70 -2 743,7

101 Kommunchef 5610 Lagstadgade arbetsgivaravg 595,0 605 316,79 -604 721,8

101 Kommunchef 5711 Pens.försäkr.premier ensk arb 131,0 131 750,66 -131 619,7

101 Kommunchef 6090 Internt fördelad lokalkostnad 129,1 129 134,00 -129 004,9

101 Kommunchef 6322 Leasing övriga datorer 573,0 198 138,35 -197 565,4

101 Kommunchef 6410 Förbrukningsinventarier 20,0 2 101,88 -2 081,9

101 Kommunchef 6430 Böcker, tidningar, elekt media 20,0 19 701,19 -19 681,2

101 Kommunchef 6510 Kontorsmaterial 2,0 1 098,92 -1 096,9

101 Kommunchef 6540 IT-material 20,0 8 299,00 -8 279,0

101 Kommunchef 6550 Trycksaker 40,0 33 701,79 -33 661,8

101 Kommunchef 6810 Telefonkostnader 15,0 395,14 -380,1

101 Kommunchef 6811 IT-kommunikation 15,0 72 588,75 -72 573,8

101 Kommunchef 6950 Hyra/leasing bilar, övr transp 5,0 3 074,30 -3 069,3

101 Kommunchef 7050 Resekostnader 6,0 0,00 6,0

101 Kommunchef 7051 Biljetter inkl buss, taxi 6,0 17 047,58 -17 041,6

101 Kommunchef 7052 Hotell och logi, Sverige 30,0 8 263,59 -8 233,6

101 Kommunchef 7100 Representation 50,0 35 767,23 -35 717,2

101 Kommunchef 7110 Personalrepresentation 290,1 119 097,11 -118 807,0

101 Kommunchef 7220 Annonsering 50,0 0,00 50,0

101 Kommunchef 7430 Administrativa tjänster 10,0 45 539,87 -45 529,9

101 Kommunchef 7432 Licenser övriga datorer 15,0 22 592,75 -22 577,8

101 Kommunchef 7450 Konsulttjänster 0,0 25 000,00 -25 000,0

101 Kommunchef 7452 Support övriga datorer 30,0 99 119,46 -99 089,5

101 Kommunchef 7490 Övriga främmande tjänster 10,0 0,00 10,0

101 Kommunchef 7610 Avgifter 40,0 11 350,00 -11 310,0

101 Kommunchef 7650 Avgifter för kurser mm 29,5 17 245,57 -17 216,1

Summa 101 4 090,7 3 565 296,38 -3 561 205,7

4 090,7 3 565 296,38 -3 561 205,7

Arvodekostnader grupp 5* 2 666 066,45



Förbr. % 

årsbud.

102,3% 1 928 999,00

99,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

70,5%

70,0%

0,0%

101,7% 737 067,45

100,6%

100,0%

34,6%

10,5%

98,5%

55,0%

41,5%

84,3%

2,6%

483,9%

61,5%

0,0%

284,1%

27,6%

71,5%

41,1%

0,0%

455,4%

150,6%

0,0%

330,4%

0,0%

28,4%

58,5%

2 964,0%

87,2%



Period 2017-12 

Verk 0021

Projekt #60000-69999

Ansvar Baskonto

BUDGET 

2017

Förbrukat 

BELOPP

Kvar av 

Budget

Förbr. % 

årsbud.

121 Revisor 5010 Fasta arvoden förtroendevalda 118,0 122 016,00 -121 898,0 103,4% 193 184,00

121 Revisor 5011 Sammantr.- förrättn.arv förtro 84,0 71 168,00 -71 084,0 84,7%

121 Revisor 5521 Bilersättningar, skattefria 3,0 2 160,80 -2 157,8 72,0%

121 Revisor 5522 Bilersättningar, skattepliktig 1,0 1 226,40 -1 225,4 122,6%

121 Revisor 5610 Lagstadgade arbetsgivaravg 64,0 38 887,71 -38 823,7 60,8% 52 082,15

121 Revisor 5711 Pens.försäkr.premier ensk arb 14,0 13 194,44 -13 180,4 94,3%

121 Revisor 7100 Representation 0,0 651,80 -651,8 0,0%

121 Revisor 7110 Personalrepresentation 0,0 156,26 -156,3 0,0%

121 Revisor 7450 Konsulttjänster 513,0 524 628,00 -524 115,0 102,3%

121 Revisor 7650 Avgifter för kurser mm 14,0 0,00 14,0 0,0%

Summa 121 811,0 774 089,41 -773 278,4 640,1%

811,0 774 089,41 -773 278,4 95,4%

Arvodekostnader grupp 5* 245 266,15



Period 2017-12 

Verk 0901

Projekt #60000-69999

Ansvar Baskonto

BUDGET 

2017

Förbrukat 

BELOPP

Kvar av 

Budget

Förbr. % 

årsbud.

131 Kanslijurist 5010 Fasta arvoden förtroendevalda 17,0 0,00 17,0 0,0%

131 Kanslijurist 5011 Sammantr.- förrättn.arv förtro 36,0 7 732,00 -7 696,0 21,5%

131 Kanslijurist 5512 Traktamenten skattepliktiga 0,0 75,00 -75,0 0,0%

131 Kanslijurist 5521 Bilersättningar, skattefria 2,0 0,00 2,0 0,0%

131 Kanslijurist 5610 Lagstadgade arbetsgivaravg 14,0 2 452,96 -2 439,0 17,5%

131 Kanslijurist 5711 Pens.försäkr.premier ensk arb 0,0 528,10 -528,1 0,0%

131 Kanslijurist 6950 Hyra/leasing bilar, övr transp 0,0 967,40 -967,4 0,0%

131 Kanslijurist 7490 Övriga främmande tjänster 4,0 0,00 4,0 0,0%

Summa 131 73,0 11 755,46 -11 682,5 39,0%

73,0 11 755,46 -11 682,5 16,1%

Arvodekostnader grupp 5* 10 713,06



7 732,00

2 981,06



Period 2017-12 

Verk 0983

Projekt #60000-69999

Ansvar Baskonto

BUDGET 

2017

Förbrukat 

BELOPP

Kvar av 

Budget

191 Överförmyndarechef 3690 Övriga ersättningar och intäkt -1 179,0 -1 075 748,00 1 074 569,0

191 Överförmyndarechef 5010 Fasta arvoden förtroendevalda 17,0 15 828,00 -15 811,0

191 Överförmyndarechef 5040 Löner till uppdragstagare 1 179,0 1 164 812,00 -1 163 633,0

191 Överförmyndarechef 5300 Andra ersättningar 0,0 72 522,00 -72 522,0

191 Överförmyndarechef 5521 Bilersättningar, skattefria 47,0 50 170,70 -50 123,7

191 Överförmyndarechef 5522 Bilersättningar, skattepliktig 0,0 86,10 -86,1

191 Överförmyndarechef 5531 Omkostnadsersättn, skattefria 106,0 122 622,00 -122 516,0

191 Överförmyndarechef 5610 Lagstadgade arbetsgivaravg 458,0 309 119,95 -308 662,0

191 Överförmyndarechef 5711 Pens.försäkr.premier ensk arb 0,0 1 081,06 -1 081,1

191 Överförmyndarechef 6950 Hyra/leasing bilar, övr transp 0,0 327,20 -327,2

191 Överförmyndarechef 7100 Representation 0,0 80,36 -80,4

191 Överförmyndarechef 7450 Konsulttjänster 0,0 30 557,00 -30 557,0

Summa 191 628,0 691 458,37 -690 830,4

628,0 691 458,37 -690 830,4

Arvodekostnader grupp 5* 22 027,83



Förbr. % 

årsbud.

91,2%

93,1% 22027,83

98,8%

0,0%

106,8%

0,0%

115,7%

67,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

573,1%

110,1%



Period 2017-12 

Verk 6010

Projekt #60000-69999

Ansvar Baskonto

BUDGET 

2017

Förbrukat 

BELOPP

602 Förvaltningssekr. Barn o utb. 5010 Fasta arvoden förtroendevalda 294,8 440 988,00

602 Förvaltningssekr. Barn o utb. 5011 Sammantr.- förrättn.arv förtro 292,4 110 251,00

602 Förvaltningssekr. Barn o utb. 5511 Traktamenten skattefria 5,0 1 980,00

602 Förvaltningssekr. Barn o utb. 5512 Traktamenten skattepliktiga 0,0 557,50

602 Förvaltningssekr. Barn o utb. 5521 Bilersättningar, skattefria 10,0 4 958,00

602 Förvaltningssekr. Barn o utb. 5522 Bilersättningar, skattepliktig 5,0 2 814,00

602 Förvaltningssekr. Barn o utb. 5610 Lagstadgade arbetsgivaravg 184,4 170 337,27

602 Förvaltningssekr. Barn o utb. 5711 Pens.försäkr.premier ensk arb 0,0 37 649,66

602 Förvaltningssekr. Barn o utb. 6322 Leasing övriga datorer 0,0 3 542,36

602 Förvaltningssekr. Barn o utb. 6430 Böcker, tidningar, elekt media 5,0 6 780,20

602 Förvaltningssekr. Barn o utb. 6440 Livsmedel 0,0 433,05

602 Förvaltningssekr. Barn o utb. 6550 Trycksaker 5,0 0,00

602 Förvaltningssekr. Barn o utb. 6810 Telefonkostnader 0,0 236,80

602 Förvaltningssekr. Barn o utb. 7052 Hotell och logi, Sverige 0,0 23 452,50

602 Förvaltningssekr. Barn o utb. 7110 Personalrepresentation 30,0 5 357,14

602 Förvaltningssekr. Barn o utb. 7450 Konsulttjänster 0,0 2 700,00

602 Förvaltningssekr. Barn o utb. 7452 Support övriga datorer 0,0 -225,75

602 Förvaltningssekr. Barn o utb. 7650 Avgifter för kurser mm 25,0 24 419,20

Summa 602 856,6 836 230,93

610 Områdeschef område väst 7051 Biljetter inkl buss, taxi 0,0 1 389,37

610 Områdeschef område väst 7052 Hotell och logi, Sverige 0,0 1 016,96

Summa 610 0,0 2 406,33

856,6 838 637,26

Arvodekostnader grupp 5* 759 225,93



Kvar av 

Budget

Förbr. % 

årsbud.

-440 693,2 149,6% 551 239,00

-109 958,6 37,7%

-1 975,0 39,6%

-557,5 0,0%

-4 948,0 49,6%

-2 809,0 56,3%

-170 152,9 92,4% 207 986,93

-37 649,7 0,0%

-3 542,4 0,0%

-6 775,2 135,6%

-433,1 0,0%

5,0 0,0%

-236,8 0,0%

-23 452,5 0,0%

-5 327,1 17,9%

-2 700,0 0,0%

225,8 0,0%

-24 394,2 97,7%

-835 374,3 676,3%

-1 389,4 0,0%

-1 017,0 0,0%

-2 406,3 0,0%

-837 780,7 97,9%



Period 2017-12 

Ansvar 720

Verk 7600

Projekt #60000-69999

Ansvar Baskonto

BUDGET 

2017

Förbrukat 

BELOPP

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 5010 Fasta arvoden förtroendevalda 540,0 556 974,00

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 5011 Sammantr.- förrättn.arv förtro 143,0 139 967,00

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 5521 Bilersättningar, skattefria 4,0 4 415,95

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 5522 Bilersättningar, skattepliktig 3,7 2 506,35

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 5610 Lagstadgade arbetsgivaravg 262,5 213 150,25

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 5711 Pens.försäkr.premier ensk arb 0,0 47 601,09

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 6322 Leasing övriga datorer 2,7 686,46

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 6410 Förbrukningsinventarier 8,0 4 628,00

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 6430 Böcker, tidningar, elekt media 0,3 1 695,30

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 6440 Livsmedel 0,5 2 071,51

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 6490 Övr förbr.inv o förbr.matr 4,0 0,00

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 6810 Telefonkostnader 2,5 196,84

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 6811 IT-kommunikation 0,0 176,75

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 6950 Hyra/leasing bilar, övr transp 1,5 1 621,30

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 7052 Hotell och logi, Sverige 5,0 0,00

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 7100 Representation 1,5 428,58

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 7110 Personalrepresentation 0,5 1 477,96

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 7452 Support övriga datorer 1,0 224,75

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 7453 Support telefoner 0,0 750,50

720 Ordf. socialnämnd Socialchef 7650 Avgifter för kurser mm 6,0 1 200,00

Summa 720 986,7 979 772,59

986,7 979 772,59

Arvodekostnader grupp 5* 957 692,34



Kvar av 

Budget

Förbr. % 

årsbud.

-556 434,0 103,1% 696 941,00

-139 824,0 97,9%

-4 412,0 110,4%

-2 502,7 67,7%

-212 887,8 81,2% 260 751,34

-47 601,1 0,0%

-683,8 25,4%

-4 620,0 57,9%

-1 695,0 565,1%

-2 071,0 414,3%

4,0 0,0%

-194,3 7,9%

-176,8 0,0%

-1 619,8 108,1%

5,0 0,0%

-427,1 28,6%

-1 477,5 295,6%

-223,8 22,5%

-750,5 0,0%

-1 194,0 20,0%

-978 785,9 2 005,6%

-978 785,9 99,3%



Period 2017-12 

Ansvar 821

Baskonto 5*

Projekt #60000-69999

Ansvar Baskonto

BUDGET 

2018

Förbrukat 

BELOPP

821 Miljö- och hälsoskyddschef 5010 Fasta arvoden förtroendevalda 0,0 151 584,000

821 Miljö- och hälsoskyddschef 5011 Sammantr.- förrättn.arv förtro 0,0 117 027,500

821 Miljö- och hälsoskyddschef 5521 Bilersättningar, skattefria 0,0 10 271,200

821 Miljö- och hälsoskyddschef 5522 Bilersättningar, skattepliktig 0,0 5 829,600

821 Miljö- och hälsoskyddschef 5610 Lagstadgade arbetsgivaravg 0,0 52 668,830

821 Miljö- och hälsoskyddschef 5711 Pens.försäkr.premier ensk arb 0,0 18 346,210

Summa 821 0,0 355 727,340

0,0 355 727,340

Övr. kostnader, övr. personalkostnader, 

fordonskostnader 31 300,000

339 626,540

Hej!

Nämnden har övriga kostnader, övriga personalkostnader samt fordonskostnader som ligger i Hultsfred också. Vimmerbys del av dem var 31.300 kr 2017. De pengarna är reglerade i bokslutet.

Med vänlig hälsning Sofia 

Sofia Aust

Kvalitetskoordinator

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Hultsfreds kommun | Box 500 | 577 26 Hultsfred

0495-24 14 24

sofia.aust@hultsfred.se
www.hultsfred.se | www.vimmerby.se 

För miljöns skull - skriv inte ut detta meddelande i onödan 

Arvodekostnader grupp 5* 355 727,34

mailto:sofia.aust@hultsfred.se


Kvar av 

Budget

Förbr. % 

årsbud.

-151 584,0 0,0% 268 611,500

-117 027,5 0,0%

-10 271,2 0,0%

-5 829,6 0,0%

-52 668,8 0,0% 71 015,040

-18 346,2 0,0%

-355 727,3 0,0%

-355 727,3 0,0%

Nämnden har övriga kostnader, övriga personalkostnader samt fordonskostnader som ligger i Hultsfred också. Vimmerbys del av dem var 31.300 kr 2017. De pengarna är reglerade i bokslutet.



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 42 Dnr 2017/000175 001 

Uppdrag framtagande av bestämmelser av arvoden 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde diskuteras arbetsutskottets och HR-avdelningens 

uppdrag kring bestämmelser av arvoden kopplat till den nya politiska 

organisationen. Deltar gör Monica Bergh, HR-chef och Anna Erlandsson 

Karlsson, administrativ chef.  

 

___________________ 

 



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-04 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77 Dnr 2017/000175 001 

Tillfällig fullmäktigeberedning för politisk organisation 
efter valet 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning för den politiska 

organisationen i Vimmerby kommun efter valet 2018 enligt 

föreliggande uppdragsbeskrivning 

att  beredningen maximalt får kosta 150 000 kr, 

att  finansiering sker genom oförutsedda medel. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att  uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av HR-

avdelningen ta fram förslag till bestämmelser om arvoden efter 

valet 2018. 

att  arbetet med framtagande av bestämmelser av arvoden efter 

valet 2018 sker efter att den politiska organisationen är 

fastställd. 

att  göra följande ändring i uppdragsbeskrivningen; Ersättare till 

varje ledamot ska utses. Ersättare har enbart närvarorätt vid 

tjänstgöring. 

 

Sammanfattning 

Vid presidieberedningen 2017-03-13 mellan kommunstyrelsens presidium 

och kommunfullmäktiges presidium lyfte Helen Nilsson (S) frågan om 

behovet av att ha en tillfällig fullmäktigeberedning för att utreda den 

politiska organisationen efter valet 2018.  

Presidierna gav kanslijurist Therese Jigsved i uppdrag att ta fram förslag till 

tillfällig fullmäktigeberedning.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-04 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

att  inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning för den politiska 

organisationen i Vimmerby kommun efter valet 2018 enligt 

föreliggande uppdragsbeskrivning 

att  beredningen maximalt får kosta 150 000 kr, 

att  finansiering sker genom oförutsedda medel. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att  uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av HR-

avdelningen ta fram förslag till bestämmelser om arvoden efter 

valet 2018. 

att  arbetet med framtagande av bestämmelser av arvoden efter 

valet 2018 sker efter att den politiska organisationen är 

fastställd. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att det även utses ersättare men som inte 

har närvarorätt.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag med 

Ingela Nilsson Nachtweijs (C) tilläggsyrkande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-03-13 Id 55804 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-14, KSAU § 75 

Uppdragsbeskrivning för organisationsberedningen, Id 55600 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-03-28 Id 55999 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 92 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 141 Dnr 2018/000217 00 

Förnyelse av borgensförbindelse till Kommuninvest 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att Vimmerby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 26 

juni 1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Vimmerby kommun åtagit sig 

solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 

AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 

Kommuninvest äger företräda Vimmerby kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 

blivande borgenärer.    

 

att Vimmerby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Vimmerby kommun den 14 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 

Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 

skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 

Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  

 

att Vimmerby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Vimmerby kommun den 14 juni 2011, vari Vimmerby kommuns ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 

gäller.  

 

att utse Tomas Peterson (M) och kommunchef Carolina Leijonram att för 

kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 

beslut.  

 

Sammanfattning 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 

Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 

(”Kommuninvest”).  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 

lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, 

att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska 

ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga 

förpliktelser. Vimmerby kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 26 

juni 1997 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige 

den 28 september 2009. 

 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 

åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 

genom beslut av kommunfullmäktige.  Giltighetstiden för Vimmerby 

kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med 

hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i 

Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests 

verksamhet är det av mycket stor vikt att Vimmerby kommun innan 

borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i 

kommunfullmäktige. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger arbetsutskottets förslag och 

ekonomichef Mattias Karlsson deltar och redogör för ärendet.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet ställer sig bakom liggande tjänsteskrivelse och föreslår 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att Vimmerby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 26 

juni 1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Vimmerby kommun åtagit sig 

solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 

AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 

Kommuninvest äger företräda Vimmerby kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgens¬förbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 

blivande borgenärer.    

 

att Vimmerby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Vimmerby kommun den 14 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 

Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 

skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 

Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 
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2018-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

att Vimmerby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Vimmerby kommun den 14 juni 2011, vari Vimmerby kommuns ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 

gäller.  

 

att utse Tomas Peterson (M) och kommunchef Carolina Leijonram att för 

kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 

beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Jakob Bank 2018-04-11 

Följebrev Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 

derivat 2018-03-27 

Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, KSAU § 147 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen  

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 147 Dnr 2018/000217 00 

Förnyelse av borgensförbindelse till Kommuninvest 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

 Vimmerby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av 

den 26 juni 1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Vimmerby kommun 

åtagit sig solida risk borgensansvar såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 

förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 

Vimmerby kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder 

för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 

blivande borgenärer. 

 

 Vimmerby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Vimmerby kommun den 14 juni 2011, vari det inbördes ansvaret 

mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 

någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 

alltjämt gäller.  

 

 Vimmerby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Vimmerby kommun den 14 juni 2011, vari Vimmerby kommuns 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

regleras, alltjämt gäller.  

 

 utse Tomas Peterson (M) och kommunchef Carolina Leijonram att 

för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning 

av detta beslut. 

 

Sammanfattning 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 

Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 

(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 

villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 

borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 

Kommuninvests samtliga förpliktelser. Vimmerby kommun utfärdade sin 

borgensförbindelse den 26 juni 1997 och har bekräftat densamma genom 

beslut av kommunfullmäktige den 28 september 2009. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 

åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 

genom beslut av kommunfullmäktige.  Giltighetstiden för Vimmerby 

kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med 

hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i 

Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests 

verksamhet är det av mycket stor vikt att Vimmerby kommun innan 

borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i 

kommunfullmäktige. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att Vimmerby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 26 

juni 1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Vimmerby kommun åtagit sig solida 

risk borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 

(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 

Kommuninvest äger företräda Vimmerby kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 

blivande borgenärer. 

 

att Vimmerby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Vimmerby kommun den 14 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 

Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 

skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 

Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  

 

att Vimmerby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Vimmerby kommun den 14 juni 2011, vari Vimmerby kommuns ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 

gäller.  

 

att utse Tomas Petersson och Carolina Leijonram att för kommunens räkning 

underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Jakob Bank 2018-04-11 

Följebrev Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 

derivat 2018-03-27 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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Ekonomiavdelning 

Jakob Bank 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(2) 

Datum 

2018-04-11  
Referens 

VIMKS 2018/000217/00  

 
Id 

60652  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunfullmäktige 

 

Förnyelse av borgensförbindelse till Kommuninvest 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Vimmerby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 

26 juni 1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Vimmerby kommun åtagit sig 

solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt 

att Kommuninvest äger företräda Vimmerby kommun genom att företa 

samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen 

enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande 

och blivande borgenärer.    

 

att Vimmerby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Vimmerby kommun den 14 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 

Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 

borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 

medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  

 

att Vimmerby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Vimmerby kommun den 14 juni 2011, vari Vimmerby kommuns ansvar 

för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, 

alltjämt gäller.  

 

att utse Tomas Petersson och Carolina Leijonram att för kommunens 

räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

 

 

Ärendet 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen 

helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 

lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att 

samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara 

solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 

Vimmerby kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 26 juni 1997 och har 

bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 28 september 

2009. 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 
 
Ekonomiavdelning 
Jakob Bank 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 

Datum 

2018-04-11  
Referens 

VIMKS 2018/00021700  
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Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 

ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 

kommunfullmäktige.  Giltighetstiden för Vimmerby kommuns borgensåtagande 

kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen 

utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse 

borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor 

vikt att Vimmerby kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på 

nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

ID: 60651 Följebrev borgen avtal Vimmerby kommun  

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Jakob Bank 

Controller  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 

 2018-03-27 
 

 Vimmerby kommun 

 Att: Mattias Karlsson 

 Stadshuset, Stångågatan 28 

 598 81 Vimmerby 

 

 

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat 

Vi skriver till Dig som kontaktperson för Vimmerby kommun som är medlem i 

Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”).  

 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 

Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 

återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 

enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 

för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 

borgensförbindelse. Vimmerby kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 26 juni 

1997 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 

28 september 2009. 

 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 

Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-

förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens-

förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således 

Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.  

 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 

alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 

kommunfullmäktige.  Giltighetstiden för Vimmerby kommuns borgensåtagande 

kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett 

av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har 

för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Vimmerby kommun innan 

borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige, 

på det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, 

samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När 

detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 

(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa 
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avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 

Kommuninvests verksamhet. Vimmerby kommun undertecknade Regressavtalet den 

14 juni 2011 och Garantiavtalet den 14 juni 2011. Även dessa avtal riskerar att bli 

ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som 

ovan angivits för borgensförbindelsen.  

 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 

för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas 

i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 

omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).  

 

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av 

Bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i 

dagsläget ca 280 st) ska uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.  

 

Vimmerby kommun ska vidta följande åtgärder. 

 

1. Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Att Vimmerby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 

26 juni 1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Vimmerby kommun åtagit sig 

solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 

AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 

Kommuninvest äger företräda Vimmerby kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 

borgenärer.    

 

Att Vimmerby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Vimmerby 

kommun den 14 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 

medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 

anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 

Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  

 

Att Vimmerby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Vimmerby 

kommun den 14 juni 2011, vari Vimmerby kommuns ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

 

att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 

med anledning av detta beslut. 

 

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången 

Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på 

kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen. Observera 
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att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre 

veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes 

upp. Som tumregel gäller att om protokollet anslås en måndag ska det tas ned en 

tisdag. Observera dock att förlängning av denna tid måste ske då sista dagen i 

fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller 

nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om 

ni har några frågor med anledning av detta. 

 

3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i 

Linköping. 

 

4. När kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen 

undertecknas av de två företrädare för Vimmerby kommun som 

kommunfullmäktige bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte 

namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser innehavaren av viss 

befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar att företrädaren 

innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.  

 

5. Vimmerby kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande: 

 

A) Lagakraftvunnet protokoll 

 Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 

ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).  

 

B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4) 

 

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 

senast den 31 maj 2019.   

 

Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 

borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida 

Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019-20 89 00 eller via e-post 

ida.karlsson@lindahl.se.  

 

Handlingar skickas till: 

Advokatfirman Lindahl 

Box 143 

701 42 Örebro 

 

Med vänlig hälsning 

 

Fredrika Norman  

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)  
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt 

att kommunicera borgensförbindelse    

 

Härmed bekräftas  

- att ingången borgensförbindelse av den 26 juni 1997 (”Borgensförbindelsen”), vari 

Vimmerby kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt 

gäller; 

- att Kommuninvest äger företräda Vimmerby kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande 

borgenärer; 

- att regressavtalet undertecknat av Vimmerby kommun den 14 juni 2011, vari det 

inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några 

av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt  

- att garantiavtalet undertecknat av Vimmerby kommun den 14 juni 2011, vari 

Vimmerby kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 

derivat regleras, alltjämt gäller.  

 

  

 

__________ / __________   

Ort   Datum   

 

För Vimmerby kommun 

   

  

____________________ ____________________  
Företrädare för kommunen   Företrädare för kommunen   

enligt beslut enligt beslut 

  

____________________  ____________________ 

Namnförtydligande     Namnförtydligande  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 155 Dnr 2017/000472 623 

Slopad studeranderabatt för högskolestudenter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunalt 

resebidrag till studerande vid högskolor och universitet slopas från och med 

1 januari 2019.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2000 att införa ett kommunalt resebidrag för 

högskolestudenter folkbokförda i Vimmerby kommun. Resebidraget kom att 

kallas studeranderabatt. Studeranderabatten har betalats ut till personer som 

pendlar från Vimmerby till andra kommuner för att bedriva eftergymnasiala 

studier på heltid. Studenterna har mot uppvisande av biljetter fått tillbaka 30 

% av biljettkostnaden.   

 

Studeranderabatten infördes efter förebild från Västerviks kommun. Syftet 

med studeranderabatten var att underlätta för personer som ville studera på 

högskolenivå, men inte kunde eller ville flytta från Vimmerby. Ett annat skäl 

för att införa resebidraget var merkostnaden för att pendla till Linköping då 

det behövs två periodkort, ett för Kalmar län, och ett för Östergötland. 

Västerviks kommun upphörde för flera år sedan med att beviljaresebidrag för 

högskolestuderande. 

 

Resebidragets omfattning har på senare år varit liten. Under 2016 utbetalades 

till 12 personer totalt 15 292,70 kr i studeranderabatt.  

 

Kommuner har ingen skyldighet att ersätta resor till högskolestudier, utan 

detta är något som Vimmerby kommun valt att göra på frivillig basis. 

Ursprungligen antogs att studeranderabatten skulle medföra kostnader på 90 

tkr per år under förutsättning att ca 25 personer skulle söka bidraget. 

Kommunens kostnader i dag för resebidraget är således mycket lägre än av 

som budgeterades då bidraget infördes. Det saknas i dag budget för bidragen, 

utan medel till beviljade bidrag har tagits från verksamhet 3690, kollektiv-

trafik.  
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Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-05-22 deltog trafiksamordnare 

Joakim Svensson i samband med ärendet. 

 

Antalet ansökningar om resebidrag till högskolestuderande har under senare 

år varit få. Kommunen har ingen skyldighet att ge ersättning för resor vid 

högskolestudier, och en allmänt vedertagen grundsats är att en kommun inte 

utan stöd i lag eller författning får lämna understöd eller annan vederlagsfri 

ersättning till enskilda personer.  

 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att Vimmerby kommun ej 

beviljar resebidrag för högskolestuderande från och med 1 januari 2019. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger arbetsutskottets förslag.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunalt 

resebidrag till studerande vid högskolor och universitet slopas från och med 

1 januari 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2000-04-25 § 46 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafiksamordnare Joakim Svensson 2018-04-17 

Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, KSAU § 142 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 142 Dnr 2017/000472 623 

Slopad studeranderabatt för högskolestudenter. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunalt 

resebidrag till studerande vid högskolor och universitet slopas från och med 

1 januari 2019.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2000 att införa ett kommunalt resebidrag för 

högskolestudenter folkbokförda i Vimmerby kommun. Resebidraget kom att 

kallas studeranderabatt. Studeranderabatten har betalats ut till personer som 

pendlar från Vimmerby till andra kommuner för att bedriva eftergymnasiala 

studier på heltid. Studenterna har mot uppvisande av biljetter fått tillbaka 30 

% av biljettkostnaden.   

 

Studeranderabatten infördes efter förebild från Västerviks kommun. Syftet 

med studeranderabatten var att underlätta för personer som ville studera på 

högskolenivå, men inte kunde eller ville flytta från Vimmerby. Ett annat skäl 

för att införa resebidraget var merkostnaden för att pendla till Linköping då 

det behövs två periodkort, ett för Kalmar län, och ett för Östergötland. 

 

Västerviks kommun upphörde för flera år sedan med att beviljaresebidrag för 

högskolestuderande. 

 

Resebidragets omfattning har på senare år varit liten. Under 2016 utbetalades 

till 12 personer totalt 15 292,70 kr i studeranderabatt.  

 

Kommuner har ingen skyldighet att ersätta resor till högskolestudier, utan 

detta är något som Vimmerby kommun valt att göra på frivillig basis. 

Ursprungligen antogs att studeranderabatten skulle medföra kostnader på 90 

tkr per år under förutsättning att ca 25 personer skulle söka bidraget. 

Kommunens kostnader i dag för resebidraget är således mycket lägre än av 

som budgeterades då bidraget infördes. Det saknas i dag budget för bidragen, 

utan medel till beviljade bidrag har tagits från verksamhet 3690, 

kollektivtrafik.  
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Vid dagens sammanträde deltar trafikadministratör Joakim Svensson i 

samband med ärendet. 

Bedömning 

Antalet ansökningar om resebidrag till högskolestuderande har under senare 

år varit få. Kommunen har ingen skyldighet att ge ersättning för resor vid 

högskolestudier, och en allmänt vedertagen grundsats är att en kommun inte 

utan stöd i lag eller författning får lämna understöd eller annan vederlagsfri 

ersättning till enskilda personer.  

 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att Vimmerby kommun ej 

beviljar resebidrag för högskolestuderande från och med 1 januari 2019. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att kommunalt resebidrag till studerande vid högskolor och universitet slopas 

från och med 1 januari 2019.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafiksamordnare Joakim Svensson 2018-04-17 

Kommunfullmäktiges beslut 2000-04-25 § 46 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 
Joakim Svensson 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-04-17  
Referens 

VIMKS 2017/000472/623  

 

 

Id 

58504  

 

 

  
 
Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun 

 

Slopat resebidrag för högskolestudenter. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Att  kommunalt resebidrag till studerande vid högskolor och universitet 

slopas från och med 1 januari 2019.   

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2000 att införa ett kommunalt resebidrag för 

högskolestudenter folkbokförda i Vimmerby kommun. Resebidraget kom att 

kallas studeranderabatt. Studeranderabatten har betalats ut till personer som 

pendlar från Vimmerby till andra kommuner för att bedriva eftergymnasiala 

studier på heltid. Studenterna har mot uppvisande av biljetter fått tillbaka 30 % av 

biljettkostnaden.   

Studeranderabatten infördes efter förebild från Västerviks kommun. Syftet med 

studeranderabatten var att underlätta för personer som ville studera på 

högskolenivå, men inte kunde eller ville flytta från Vimmerby. Ett annat skäl för 

att införa resebidraget var merkostnaden för att pendla till Linköping då det 

behövs två periodkort, ett för Kalmar län, och ett för Östergötland. 

Västerviks kommun upphörde för flera år sedan med att beviljaresebidrag för 

högskolestuderande. 

Resebidragets omfattning har på senare år varit liten. Under 2016 utbetalades till 

12 personer totalt 15 292,70 kr i studeranderabatt.  

Kommuner har ingen skyldighet att ersätta resor till högskolestudier, utan detta är 

något som Vimmerby kommun valt att göra på frivillig basis. Ursprungligen 

antogs att studeranderabatten skulle medföra kostnader på 90 tkr per år under 

förutsättning att ca 25 personer skulle söka bidraget. Kommunens kostnader i dag 

för resebidraget är således mycket lägre än av som budgeterades då bidraget 

infördes. Det saknas i dag budget för bidragen, utan medel till beviljade bidrag 

har tagits från verksamhet 3690, kollektivtrafik.  

 

Ärendet 

Bedömning 

Antalet ansökningar om resebidrag till högskolestuderande har under senare år 

varit få.  

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Joakim Svensson 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 

Datum 

2018-04-17  
Referens 

VIMKS 2017/000472623  

  

 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0  

Kommunen har ingen skyldighet att ge ersättning för resor vid högskolestudier, 

och en allmänt vedertagen grundsats är att en kommun inte utan stöd i lag eller 

författning får lämna understöd eller annan vederlagsfri ersättning till enskilda 

personer. 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att Vimmerby kommun ej beviljar 

resebidrag för högskolestuderande från och med 1 januari 2019.    

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2000-04-25 § 46  

 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

Joakim Svensson 

trafikadministratör  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
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§ 154 Dnr 2017/000264 004 

Köp av arkivarie- och arkivassistenttjänst av 
Kommunalförbundet Sydarkivera samt förslag om hel 
arkivmyndighet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att Vimmerby kommun tecknar avtal med Kommunalförbundet Sydarkivera 

om köp av arkivarie- och arkivassistenttjänst.  

 

att finansiering 2018 sker inom kommunstyrelseförvaltningens budget. 

 

att utse Kommunalförbundet Sydarkivera till arkivmyndighet för både det 

analoga centralarkivet och e-arkiv, samt  

 

att anta helt arkivreglemente.  

 

Sammanfattning 

Sydarkivera är det första kommunalförbund som bildats som en gemensam 

arkivorganisation. Utgångspunkten vid bildandet 2015 var delad 

arkivmyndighetsfunktion mellan Sydarkiveras förbundsstyrelse (tillsyn och 

överlämnade elektroniska arkiv) och förbundsmedlems kommunstyrelse 

(överlämnade pappersarkiv).  

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har efter att förbundet bildades 

uttalat att det är förenligt med arkivlagen att kommuner har en gemensam 

arkivmyndighet i form av ett kommunalförbund. Däremot kan en och samma 

kommun inte ha två arkivmyndigheter enligt de bestämmelser som finns 

idag. Beslutet om arkivmyndighet fattas av de förtroendevalda i respektive 

kommunfullmäktige i ett separat beslut (arkivreglemente). Riskerna 

förknippade med det osäkra rättsläget vägs då mot fördelarna med en 

gemensam arkivmyndighet.  
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Förbundsmedlemmarna har kommit fram till olika ståndpunkter. De flesta 

förbundsmedlemmarna har fattat beslut om delad arkivmyndighet i enlighet 

med det ursprungliga konceptet.  

 

Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun har fattat beslut om delad 

arkivmyndighet. Allt fler förbundsmedlemmar överväger att överlåta hela 

arkivmyndighetsansvaret till Sydarkivera. I detta fall avtalar kommunen om 

förvaltning av överlämnade pappersarkiv. Detta är en anslutande tjänst och 

varje förbundsmedlem bestämmer om pappersarkiven ska vara kvar i 

befintliga lokaler eller flyttas till gemensamma arkivcentra.  

 

Kommunalförbundet har erbjudit Vimmerby kommun att köpa arkivarie- och 

arkivassistenttjänst av Sydarkivera och samtidigt överta arbetsgivaransvaret 

för kommunens arkivassistent. 

 

För att Sydarkivera ska kunna överta ansvaret för slutarkivet och även 

ansvara för utlämnande och sekretessbedömningar behöver helt 

arkivreglemente antas. Även om arkivet formellt överlämnas till Sydarkivera 

kommer inte arkivmaterialet flyttas från kommunhuset utan beslut i 

kommunstyrelsen.  

 

Ärendet har redovisats för kommunens ledningsgrupp och som ställer sig 

bakom förslaget. 

 

För att upprätthålla en god kvalitativ verksamhet inom arkivområdet 

förespråkas att centralarkivet överlämnas till Kommunalförbundet 

Sydarkivera. Idag bemannas centralarkivet av en arkivassistent och vi saknar 

helt arkivarie. Arkivassistenten har idag ingen att rådfråga inom 

organisationen när det gäller hanteringen av centralarkivet. Tidigare köptes 

arkivarietjänst av Kommunalförbundet ITSAM och innan dess fanns det en 

arkivarietjänst på centralarkivet. 

 

Kostnaden för köp av tjänst för arkivarie och arkivassistent uppgår till 460 

000 kr för 2018. Finansiering av tjänsten 2018 sker inom ramen för 

kommunstyrelseförvaltningens budget. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger arbetsutskottets förslag samt uppdaterad 

tjänsteskrivelse från administrativ chef Anna Erlandsson Karlsson.  
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteskrivelsen från administrativa 

avdelningen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

 

att Vimmerby kommun tecknar avtal med Kommunalförbundet Sydarkivera 

om köp av arkivarie- och arkivassistenttjänst. Finansiering 2018 sker inom 

kommunstyrelseförvaltningens budget. 

 

att föreslå kommunfullmäktige att utse Kommunalförbundet Sydarkivera till 

arkivmyndighet för både det analoga centralarkivet och e-arkiv och anta helt 

arkivreglemente.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Köp av arkivarie- och arkivassistenttjänst av 

Kommunalförbundet Sydarkivera samt förslag om hel arkivmyndighet, Id 

61115 

Arkivreglemente för Vimmerby kommun 

Avtal om anslutande tjänst köp av arkivarie och arkivassistenttjänst 

Arbetsutskottets beslut 2018-05-15, KSAU § 130 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 130 Dnr 2017/000264 004 

Köp av arkivarie- och arkivassistenttjänst av 
Kommunalförbundet Sydarkivera samt förslag om hel 
arkivmyndighet 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteskrivelsen från administrativa 

avdelningen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

 

att Vimmerby kommun tecknar avtal med Kommunalförbundet Sydarkivera 

om köp av arkivarie- och arkivassistenttjänst. Finansiering 2018 sker inom 

kommunstyrelseförvaltningens budget. 

att föreslå kommunfullmäktige att utse Kommunalförbundet Sydarkivera till 

arkivmyndighet för både det analoga centralarkivet och e-arkiv och anta helt 

arkivreglemente.  

 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Sydarkivera har erbjudit Vimmerby kommun att köpa 

arkivarie- och arkivassistenttjänst och samtidigt överta arbetsgivaransvaret 

för kommunens arkivassistent. 

Idag är kommunstyrelsen arkivansvarig för det analoga centralarkivet och 

Kommunalförbundet Sydarkivera arkivansvarig för e-arkiv. 

För att Sydarkivera ska kunna överta ansvaret även för det analoga 

centralarkivet behöver helt arkivreglemente antas.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Köp av arkivarie- och arkivassistenttjänst av 

Kommunalförbundet Sydarkivera samt förslag om hel arkivmyndighet. Dnr 

2017/000264, id 61115 

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

___________________ 
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Administrativa avdelningen 

AEK 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(3) 

Datum 

2018-05-29  
Referens 

2017/000264/ 

 
Id 

61115 

 

 
 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

 

 

 
 

Köp av arkivarie- och arkivassistenttjänst av 
Kommunalförbundet Sydarkivera samt förslag om 
hel arkivmyndighet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att Vimmerby kommun tecknar avtal med Kommunalförbundet 

Sydarkivera om köp av arkivarie- och arkivassistenttjänst.  

 

att finansiering 2018 sker inom kommunstyrelseförvaltningens 

budget. 

 

att utse Kommunalförbundet Sydarkivera till arkivmyndighet för både 

det analoga centralarkivet och e-arkiv, samt att anta helt 

arkivreglemente.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Överlämna ansvaret för centralarkivet till Kommunalförbundet 

Sydarkivera. Sydarkivera ansvarar för att bemanna arkivet samt 

hantera utlämnande av handlingar. Anta ett helt arkivreglemente med 

Kommunalförbundet Sydarkivera som arkivmyndighet för Vimmerby 

kommun. 

 



Ärendet 

Sydarkivera är det första kommunalförbund som bildats som en 

gemensam arkivorganisation. Utgångspunkten vid bildandet 2015 var 

delad arkivmyndighetsfunktion mellan Sydarkiveras förbundsstyrelse 

(tillsyn och överlämnade elektroniska arkiv) och förbundsmedlems 

kommunstyrelse (överlämnade pappersarkiv).  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har efter att förbundet 

bildades uttalat att det är förenligt med arkivlagen att kommuner har 

en gemensam arkivmyndighet i form av ett kommunalförbund. 

Däremot kan en och samma kommun inte ha två arkivmyndigheter 

enligt de bestämmelser som finns idag.  

Beslutet om arkivmyndighet fattas av de förtroendevalda i respektive 

kommunfullmäktige i ett separat beslut (arkivreglemente). Riskerna 

förknippade med det osäkra rättsläget vägs då mot fördelarna med en 

gemensam arkivmyndighet. Förbundsmedlemmarna har kommit fram 

till olika ståndpunkter. De flesta förbundsmedlemmarna har fattat 

beslut om delad arkivmyndighet i enlighet med det ursprungliga 

konceptet. Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun har fattat beslut 

om delad arkivmyndighet. Allt fler förbundsmedlemmar överväger att 

överlåta hela arkivmyndighetsansvaret till Sydarkivera. I detta fall 

avtalar kommunen om förvaltning av överlämnade pappersarkiv. 

Detta är en anslutande tjänst och varje förbundsmedlem bestämmer 

om pappersarkiven ska vara kvar i befintliga lokaler eller flyttas till 

gemensamma arkivcentra.  

Kommunalförbundet har erbjudit Vimmerby kommun att köpa 

arkivarie- och arkivassistenttjänst av Sydarkivera och samtidigt överta 

arbetsgivaransvaret för kommunens arkivassistent. 

För att Sydarkivera ska kunna överta ansvaret för slutarkivet och även 

ansvara för utlämnande och sekretessbedömningar behöver helt 

arkivreglemente antas.  

Även om arkivet formellt överlämnas till Sydarkivera kommer inte 

arkivmaterialet flyttas från kommunhuset utan beslut i 

kommunstyrelsen.  

Redovisning av inkomna yttranden 

Ärendet har redovisats för kommunens ledningsgrupp och som ställer 

sig bakom förslaget. 

Bedömning 

För att upprätthålla en god kvalitativ verksamhet inom arkivområdet 

förespråkas att centralarkivet överlämnas till Kommunalförbundet 

Sydarkivera. Idag bemannas centralarkivet av en arkivassistent och vi 

saknar helt arkivarie. Arkivassistenten har idag ingen att rådfråga 

inom organisationen när det gäller hanteringen av centralarkivet. 

Tidigare köptes arkivarietjänst av Kommunalförbundet ITSAM och 

innan dess fanns det en arkivarietjänst på centralarkivet. 



Finansiering 

Kostnaden för köp av tjänst för arkivarie och arkivassistent uppgår till 

460 000 kr för 2018. Finansiering av tjänsten 2018 sker inom ramen 

för kommunstyrelseförvaltningens budget. 

Beslutsunderlag 

Antaget arkivreglement för delad arkivmyndighet 

Utkast arkivreglemente för hel arkivmyndighet 

Utkast avtal köp av tjänst  

Beslutet ska skickas till 

Samtliga styrelser och nämnder 

Administrativa avdelningen 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

/ 

Anna Erlandsson Karlsson 

Administrativ chef  
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Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efter-

frågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring. Kommunerna har ansvar för 

att verksamhetsinformation bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa 

en långsiktig informationsförsörjning. 

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och arkiv-

förordningen (1991:446) samt i offentlighets - och sekretesslagen (2009:400). I det här 

reglementet finns särskilda bestämmelser för Vimmerby kommun som kommunfull-

mäktige har beslutat om med stöd av 16 § arkivlagen. Bestämmelserna i reglementet är 

teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, struktureras och förmedlas. 

1 Omfattning  

Reglementet gäller för Vimmerby kommuns samlade verksamhet, det vill säga alla 

myndigheter i Vimmerby kommun, fullmäktige och revisorer. De kommunala bolagen 

likställs med myndighet. 

Med myndighet avses i detta reglemente: 

 Fullmäktige och dess revisorer. 

 Kommunstyrelsen. 

 Nämnder och styrelser med förvaltningar. 

 Andra styrelseformer med självständig ställning. 

 Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska före-

ningar och stiftelser där kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande. 

Arkivreglementet blir gällande i kommunala företag endast efter associationsrättsligt 

bindande beslut - det vill säga bestämmelser i bolagsordning, ägardirektiv eller motsva-

rande.  

Vid delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av berörda parter 

efter samråd med respektive arkivmyndigheter. 

2 Syftet med informationsförvaltning (arkivvård) 

Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett unikt och oersätt-

ligt arv som bevaras för kommande generationer. Handlingsoffentlighet garanterar rät-

ten till insyn i såväl ärenden, som i myndighetens verksamhet i stort.  

Myndigheternas arkiv ska hanteras så att följande tillgodoses: 

 Rätten att ta del av allmänna handlingar 

 Information för rättsskipning och förvaltning  

 Forskningens behov  
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3 Definitioner 

Allmän handling Med handling avses framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, av-

lyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.  

Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt Tryckfrihetsförordningen är 

att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Allmänna handlingar är normalt 

offentliga men kan ibland innehålla sekretessuppgifter.  

Arkiv Den samlade mängden allmänna handlingar som dokumenterar den verksamhet eller de 

verksamheter som myndigheten bedriver. Omfattar samtliga informationssystem (analoga 

och digitala) som hanterar allmänna handlingar/allmän information.  

Arkivansvarig Roll som innebär formellt ansvar för arkivet hos en myndighet (informationsägare). Den 

ansvarige ska bland annat se till att det finns resurser och kompetens för att hantera 

informationsförvaltningen (arkivvården).  

Arkivbeskrivning Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en myndighets arkiv och  

informationshantering. Ska finnas i enligt med bestämmelser i lagstiftning.   

Arkivbildare Den myndighet eller verksamhetsfunktion som i sin verksamhet tar emot och skapar 

handlingar. Till exempel nämnd eller kommunalt bolag. 

Arkivfunktion Organisation eller befattning som fungerar som förvaltning för arkivmyndigheten. 

Arkivförteckning Systematisk lista över innehållet i ett arkiv.  

Arkivombud Roll som innebär att en anställd har till uppgift att ta hand om den löpande informations-

förvaltningen (arkivvården) hos en nämnd eller kommunalt företag. 

Arkivredovisning Dokumentation som redovisar hur allmän information hanteras i verksamheten. I arkiv-

redovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och 

arkivförteckning. 

Arkivsamordnare Roll som innebär att en anställd har till uppgift att samordna arbetet med arkiv- och  

dokumenthantering på en förvaltning. Fungerar som samordnare för myndighetens arkiv-

ombud. Den här rollen finns inte i Vimmerby kommun. 

Arkivmyndighet Myndighet som har tillsynsansvar och kan överta arkiv från andra myndigheter. 

Dokument- 

hanteringsplan 

Förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut om gallring.  

Egenkontroll Kontroll av arkiv och dokumenthantering genom organisering av rutiner, kontroller och 

processer för att uppnå fastställda mål i verksamheten. 

Informations- 

förvaltning 

(arkivvård) 

Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hanteras, distribueras och till 

slut bevaras eller gallras. Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa, av-

gränsa och skydda information som hör till arkivet. Bestämmelser om arkivvård finns i 

Arkivlagen.  

 

  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490105.htm#K2P6
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4 Organisation och ansvar 

Ansvaret för arkivet är delat mellan Sydarkivera och Vimmerby kommun. 

4.1 Arkivmyndighet 

4.1.1 Gemensam arkivmyndighet 

Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse är gemensam arkivmyndighet för 

förbundsmedlemmarna. Den gemensamma arkivmyndigheten benämns i fortsättningen 

Sydarkivera. Arkivmyndighet för Vimmerby kommun är Sydarkiveras förbundssty-

relse. 

Sydarkiveras ansvarsområden:  

 Meddela de riktlinjer som behövs för en god arkivvård. 

 Ansvara för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv.  

 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till lokal arkivmyndighet eller 

myndighet, med begäran om åtgärd. 

 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till Sydarkivera.   

 Får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet.  

4.2 Arkivfunktion 

4.2.1 Sydarkiveras arkivfunktion 

Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion, 

Sydarkiveras förvaltning, med tillsynsarkivarie. Sydarkiveras arkivfunktion är även 

lokal arkivfunktion för Vimmerby kommun. 

Sydarkiveras förvaltnings ansvarsområden: 

● Utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv i enlighet med Sydarkiveras 

förbundsordning och handlingsprogram. 

● Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering.  

● Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till den gemensamma arkivmyn-

digheten.  

● Ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården hos förbundsmedlemmarna.  

● Vårda och tillhandahålla till Sydarkivera överlämnade arkivhandlingar.  

● Vårda och tillhandahålla Sydarkiveras arkiv. 

● Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verk-

samhet, forskning och i det löpande förvaltningsarbetet. 

● Ge information, rådgivning och annat stöd åt förbundsmedlemmarna när det gäl-

ler arkiv, dokumenthantering och informationssäkerhet. 
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● Samordna arbetet med dokumenthanteringsplaner och granska förslag till gall-

ringsbeslut. 

● Samordna och leda arbetet med att planera och genomföra leverans av informat-

ion från IT-baserade verksamhetssystem. 

● Hantera leveranser av arkivhandlingar till arkivmyndigheten. 

● Förvalta klassificeringsstruktur och mallar inom arkivredovisning och doku-

menthantering 

● Tillhandahålla utbildning om arkiv och dokumenthantering.  

● Biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom verksamhetsom-

rådet.  

 

4.2.2 Lokal arkivfunktion 

Lokal arkivfunktion för Vimmerby kommun är Sydarkiveras förvaltning. 

Den lokala arkivfunktionens ansvarsområden:  

● Ansvara för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om. 

● Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnas till den lokala arkiv-

funktionen. 

4.3 Myndigheten 
Varje myndighet som omfattas av bestämmelserna i detta reglemente ska fastställa or-

ganisation och ansvarsfördelning för att förvalta den information som hanteras i myn-

dighetens verksamhet.  

I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för informationsförvalt-

ningen. Förvaltningschef/VD är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon annan. 

Arkivansvarig ska utse en eller flera personer som svarar för kontakterna med arkiv-

myndigheten. 

Myndighetens ansvarsområden:  

 Framställa handlingar som ska bevaras med material och metoder som garante-

rar informationens beständighet.  

 Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering. 

 Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela myndighetens sam-

lade verksamhet efter samråd med Sydarkivera. 

 Besluta om gallring när det gäller myndighetens kärnverksamheter efter samråd 

med Sydarkivera.  

 Se till så att det finns personal som har till uppgift att sköta det löpande arbetet 

med informationsförvaltning, planering av dokumenthantering och informat-

ionsredovisning (arkivombud och vid behov arkivsamordnare).  
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 Delta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner. 

 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarki-

vera. 

 Beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar när organisat-

ion eller arbetssätt ändras samt i samband med byte av lokaler eller vid infö-

rande av nya informationssystem. Samråd bör ske med Sydarkivera.  

 Samråda i god tid med Sydarkivera om myndigheten har för avsikt att överföra 

verksamhet till enskilt organ.  

 Samråda i god tid med Sydarkivera innan myndigheten beslutar om gallring och 

antar dokumenthanteringsplan.  

5 Planera informationshantering 

Hantering av information ska styras och planeras.  

För de handlingar som ska bevaras ska myndigheten ta fram en strategi för bevarande i 

samråd med Sydarkivera. 

5.1 Dokumenthanteringsplan 
Varje myndighet ska upprätta en förteckning över allmänna handlingar med hanterings-

anvisningar och beslut om gallring.  

Dokumenthanteringsplanen ska hållas aktuell. 

Planen ska ses över i samarbete med Sydarkivera minst en gång per mandatperiod och 

utöver det snarast uppdateras om det finns förändringar som påverkar informations- 

förvaltningen. 

Planen ska ta upp alla de olika typer av information som finns hos myndigheten och  

innehålla uppgifter om hur dessa ska hanteras ur arkivsynpunkt. 

Förändring av gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarkivera.  

6 Redovisa information  

6.1 Arkivbeskrivning 
Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning. 

Beskrivningen ska ge en samlad överblick över myndighetens information och hur den 

hanteras samt vara utformad så att den underlättar användningen. 

6.2 Arkivförteckning 
Arkiv som överlämnats till lokala arkivmyndigheten förtecknas av arkivmyndighetens 
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arkivfunktion.  

Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökmedel i arkivet och 

som instrument för kontroll av arkivet.  

Myndigheten ska dokumentera hur informationen förvaras och kunna kontrollera om 

information saknas.  

Om dokumenthanteringsplaner har tagits fram i enlighet med de riktlinjer som medde-

las från Sydarkivera så behöver inte särskild arkivförteckning upprättas hos myndighet-

erna. 

7 Förvalta information  

Varje myndighet svarar för att vårda sitt arkiv genom att systematisera, beskriva, redo-

visa, avgränsa och skydda informationen.  

7.1 Systematisera 
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten förvarar. 

Handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att en hållbar fy-

sisk och logisk struktur finns kvar.  

7.2 Förvara 
Förvarings- eller lagringsplats ska utformas enligt Riksarkivets och Sydarkiveras rikt-

linjer.  

Nya förvarings- eller lagringsplatser ska utformas i samråd med Sydarkivera. 

8 Gallra och rensa 

Med gallring avses förstöring av allmänna handlingar. Beslut om gallring ska verkstäl-

las av ansvarig myndighet. Det innebär att handling som ska gallras ska utan dröjsmål 

förstöras. Handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess ska destrueras 

på ett sådant sätt så att otillbörlig åtkomst förhindras, det gäller även databärare där 

sådana uppgifter raderats.  

Hantering av handlingar i samband med omstrukturering av information räknas som 

gallring om detta medför: 

 Informationsförlust. 

 Förlust av möjliga sammanställningar. 

 Förlust av sökmöjligheter. 

 Förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet. 
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Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller efter beslut av 

myndigheten eller arkivmyndigheten. 

All gallring ska redovisas i dokumenthanteringsplanen eller i särskilda gallringsbeslut 

som tas fram i samråd med Sydarkivera. 

Arkivmyndigheten har rätt att föreskriva undantag från gallring i myndigheternas arkiv, 

i det fall gallring inte strider mot bestämmelser i lag. 

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt av-

skiljas från arkivhandlingarna. Rensning ska senast genomföras i samband med att 

handlingar överlämnas till arkivmyndighet.  

9 Överlämna 

9.1 Överlämna till annan myndighet 
Om en myndighet har upphört med sin verksamhet helt eller delvis och verksamheten 

överförs till annan kommunal myndighet eller till juridisk person som omfattas av 2 kap 

3 § offentlighets- och sekretesslagen, kan arkivet överlämnas till den myndighet eller 

det organ som fortsätter verksamheten. Myndigheten ska samråda med Sydarkivera. 

Om verksamheten uppdelas på flera myndigheter beslutar Sydarkivera efter förslag av 

berörda myndigheter hur arkivet ska hanteras. 

9.2 Överlämna till arkivmyndighet 
Arkivhandlingar som inte längre behövs i den löpande verksamheten bör överlämnas 

till arkivmyndighet. Överlämnande av arkivhandlingar till arkivmyndighet ska ske först 

sedan skriftlig överenskommelse upprättats mellan parterna. 

Om myndighet upphört och dess verksamhet inte överförts till annan kommunal myn-

dighet eller till juridisk person enligt ovan ska arkivet överlämnas till arkivmyndighet 

senast 3 månader efter det att myndigheten upphört med verksamheten. Berörda myn-

digheter ska vid dessa tillfällen samråda med Sydarkivera.  

När arkivmyndigheten övertagit arkiv ifrån annan myndighet enligt detta reglemente så 

övergår hela ansvaret för arkivet.  

Arkivmyndigheten äger rätt att besluta om särskild avgift för arkiv som deponeras hos 

arkivmyndigheten utan att överlämnas. 

10 Utlån 

Myndighet får låna ut arkivhandlingar endast till kommunala eller statliga myndigheter 

för tjänsteändamål. Utlån får endast ske i undantagsfall. 
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Utlån ska vara tidsbegränsade och ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlig-

hets- och sekretesslagens bestämmelser. Utlåning av originalhandlingar ska i möjligaste 

mån begränsas. 

Utlånande myndighet ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under lånetiden hante-

ras varsamt samt tillse att arkivhandlingarna efter det att lånetiden löpt ut återlämnas. 



AVTAL OM ANSLUTANDE TJÄNST 

 
DNR SARK.2018.xx 

 

 

 
 

0472-391000 

 
Värendsgatan 10 SYDARKIVERA.SE 352 30 Växjö, Sverige 

SIDAN 1 (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtal om anslutande tjänst 

 
 

 

 

 

 

Vimmerby kommun 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



AVTAL OM ANSLUTANDE TJÄNST 

 
DNR SARK.2018.xx 

 

 

 
 

0472-391000 

 
Värendsgatan 10 SYDARKIVERA.SE 352 30 Växjö, Sverige 

SIDAN 2 (5) 

Parter 

Vimmerby kommun 

Kommunalförbundet Sydarkivera nedan kallad Sydarkivera. 

Ärende 

Anslutande tjänst analogt slutarkiv Vimmerby kommun (Sydarkivera dnr SARK.2018.xx) 

Bakgrund 

Detta avtal har upprättats mot bakgrund av Vimmerbys kommuns behov inom 

arkivområdet att hantera kommunens analoga arkiv som har överlämnats till 

arkivmyndighet och förvaras i centralarkiv. Vimmerby kommun har i kommunfullmäktige 

§ 255 2017-12-18 beslutat att anta arkivreglemente att gälla från och med 18 december 

2017. Sydarkiveras förbundsstyrelse är arkivmyndighet för Vimmerby kommun i enlighet 

med punkten 4.1.1 i arkivreglementet.  

Mål 

Målet är att Sydarkivera ska erbjuda allmänheten och Vimmerby kommuns medarbetare 

en väl fungerande och rättssäker central arkivfunktion. Vimmerby kommuns centralarkiv 

ska utvecklas till att endast innehålla det analoga slutarkivet.  

 Utreda och genomföra gallring i slutarkivet.  

 Genomföra arbetet med översyn och komplettering av befintliga förteckningar. 

 Fortlöpande hantera det analoga arkivet. 

 Hantera utlämnande av allmänna handlingar.  

 

Avgift  

 

Vimmerby kommun betalar till Sydarkivera självkostnaden för arkivassistent samt 

arkivarie för samordning och handledning. Kostnaderna inkluderar en overheadkostnad 

om 30% avseende lön, lönebikostnader och kringkostnader för tjänsten enligt nedan: 

Kostnader för personal inkluderar overhead, med datorarbetsplats med mera (inklusive 

omkostnader för aktiviteter). Nedanstående avgift avser 2018. 

Beskrivning Kostnad 

Arkivassistent, 2018 50 % av heltidsanställning  340 000 SEK 

Samordning och handledning 10% av heltidsanställning från 

arkivarie 

 110 000 SEK  

Arkivmaterial för slutarkivets behov  10 000 SEK 

 

Avgiften beräknas årligen efter utförd lönerevisionsförhandling och uppräknas med 

arbetskostnadsindex och med hänsyntagen till eventuella statsbidrag för utförande av 

tjänsten. Avgiften godkänns årligen av Vimmerby kommun efter genomförd utvärdering 

och planering inför 2019 som sker under fjärde kvartalet 2018, därefter löpande under 

fjärde kvartalet om ej uppsägning sker. 

Tjänsten levereras från och med 2018-08-01, till en kostnad av 192 000kr för återstoden 

av 2018.  
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Omfattning 

Sydarkivera tillhandahåller personal i den omfattning som beskrivs ovan som utarbetas 

för ett år i taget i samråd med Vimmerby kommun. Arbetsledningen sköts via 

Sydarkivera.  

Den anslutande tjänsten omfattar att ordna och förteckna Vimmerby kommuns till 

arkivmyndigheten överlämnade allmänna handlingar. Den anslutande tjänsten omfattar 

vidare att göra skada-men prövning samt att lämna ut allmän, offentlig handling enlig lag 

och rekommendationer från JO.  

Beslut om att neka att lämna ut allmän handling fattas i enlighet med Sydarkiveras 

gällande delegeringsordning. Yttrande med anledning av att delegerat beslut överklagats 

sker enligt Sydarkiveras gällande delegeringsordning.  

Sydarkivera svarar för att hålla arkivet öppet på dagar som parterna kommer överens 

om i detta avtal. Omfattning av öppettider fastställs i samband med årlig översyn av 

detta avtal.  

Sydarkivera svarar för dator och nödvändiga programvaror för att fullgöra tjänsten. 

Sydarkivera ansvarar för publicering av arkivförteckningar till Nationella Arkivdatabasen 

(NAD). 

Vimmerby kommun svarar för att överlämning av arkivhandlingar på papper från egna 

förvaltningar sker utifrån antagen dokumenthanteringsplan/informationsplan och i 

enlighet med Sydarkiveras riktlinjer.  

Fördelning av kostnader när det gäller lokalhyra, elektricitet, kopiator, arkivmaterial, 

tillgång till internet med mera framgår av detta avtal.  

Vimmerby kommun tillhandahåller arkivlokal med hyllsystem som uppfyller den standard 

som krävs enligt Riksarkivets föreskrifter om arkivlokaler för pappersarkiv. Vimmerby 

kommun tillhandahåller även de system som krävs för att säkerställa spårbarhet över 

vem som har tillträtt lokalen. Underhåll av lokaler och hyllsystem samt åtkomst till 

lokaler regleras i särskild ordning. Till dess arkivmaterial har överlämnats till 

Sydarkiveras arkivlokal i Vimmerby då kostnader för denna lokal ska inkluderas i detta 

avtal. 

Vimmerby kommun tillhandahåller vidare kontorsarbetsplats för arkivassistenttjänsten. 

Forskarplats för allmänhetens och forskares behov att ta del av del av handlingar 

tillhandahålls i centralarkivet efter samråd med arkivassistent hos Sydarkivera. 

Vimmerby kommun svarar för att det finns möjlighet att ansluta till internet och använda 

kopiator. Sydarkivera tillhandahåller datorarbetsplats för sin personal.  

Vimmerby kommuns tillgång till centralarkivet  

Personal som hanterar planerade och oplanerade underhållsarbeten har tillträde till 

centralarkivets lokaler endast i samband med dessa arbeten. 

Vimmerby kommun utser i samråd med Sydarkivera vem eller vilka av Vimmerby 

kommuns övriga anställda som ska ha tillgång till centralarkivet (slutarkivet). 

Förbindelser om tillgång till centralarkivet och dess handlingar upprättas i två likalydande 

exemplar av vilka ett exemplar behålls av den utsedde och ett exemplar översänds till 
Sydarkivera. 
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Utsedd person har rätt till tillträde till arkivet för sökning av och kopiering av allmänna 

offentliga handlingar vid arkivassistentens frånvaro. 

Utsedd person kan ge annan personal tillgång till centralarkivet under förutsättning att 

detta sker under uppsikt och under kontrollerade former. 

Utsedd person har vid arkivassistentens frånvaro rätt att ur centralarkivet lämna ut 

allmän, offentlig handling i enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer från 

JO. Detta gäller både intern och extern begäran eller förfrågan. 

Utsedd person ska i varje enskilt fall göra en första skada-men prövning.  

Utsedd person äger inte rätt att lämna ut allmän handling som omfattas av sekretess i 

enlighet med Offentlighet och sekretesslagen (SFS 2009:400). 

I det fall allmän handling omfattas av sekretess ska begäran om utlämnande hänvisas till 

Sydarkivera, där prövning sker. 

Beslut om att neka att lämna ut allmän handling fattas i enlighet med Sydarkiveras 

gällande delegeringsordning. Yttrande med anledning av att delegerat beslut överklagats 

sker enligt Sydarkiveras gällande delegeringsordning. 

Uppföljning 

Uppföljning av detta avtal under första året sker efter sex månader och under fjärde 

kvartalet. Därefter under fjärde kvartalet årligen.  

Avgränsning  

Tillsyn enligt arkivlagen sköts av Sydarkivera enligt gällande förbundsordning. 

Avtalet omfattar inte: 

 Hantering av Vimmerbys kommuns förvaltningars närarkiv/mellanarkiv, dvs 

myndighetsarkiv som förvaras på förvaltning. 

 Gallring av icke överlämnade arkivhandlingar. 

 Digitalisering av äldre arkivmaterial. 

 Leverans från analogt förvaltningsarkiv/närarkiv till det centrala arkivet. 

Fakturering 

Sydarkivera fakturerar kostnader för den anslutande tjänsten månadsvis i efterskott. Alla 

priser faktureras exkl. moms med betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid betalning efter 

förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 8 % över gällande referensränta.  

Sydarkivera skickar fakturan till:  

Vimmerby kommun 

Box 50 413 

202 14 Malmö 
Referensnummer på fakturan: 111001 

Avtalstid och hantering av ändringar 

Dessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan parterna och gäller om inte annat 

avtalats. 

Inför den första 6 månaders avstämningen finns det möjlighet att säga upp avtalet.  
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Avtalet gäller tillsvidare från och med 2018-08-01med ett års ömsesidig uppsägning. Om 

uppsägningen inte inkommer i tid så förlängs avtalet med ett år i taget. Uppsägning ska 

ha inkommit 6 månader före nästkommande årsskifte. 

Kontakt  E-post   Telefon 

Bernhard Neuman Bernahrd.neuman@sydarkivera.se 070-466 86 86 

 

Underskrift 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Vimmerby kommun  Kommunalförbundet Sydarkivera 

Organisationsnummer: 

212000-0787 

Organisationsnummer: 

222000-3103 

 

Vimmerby 2018-06-X 

 

Ort och datum 

 

 

 

………………………………………………………. 

Namn  

 

 

 

………………………………………………………….……. 

Namn  

 

Namnförtydligande 

Anna Erlandsson Karlsson 

Administrativ chef 

 

Namnförtydligande 

Mats Porsklev 

Förbundschef 

 

 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 129 Dnr 2018/000263 000 

Bildande av kommunförbundet Kalmar län 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ärendet flyttas till arbetsutskottets möte den 22 

maj 2018. 

 

Sammanfattning 

Kommunerna i länet avser att bilda ett kommunförbund. Verksamheten 

planeras starta  den 1 januari 2019. Ett konstituerande möte ska genomföras 

den 23 augusti 2018 i samband med regionförbundets primärkommunala 

nämnds möte. Dessförinnan behöver respektive kommun ha fattat beslut 

avseende sitt medlemskap. Beslut från respektive kommun bör inkomma till 

ansvarig handläggare senast den 30 juni 2018.   

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 152 Dnr 2018/000263 000 

Bildande av kommunförbundet Kalmar län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

1. godkänna förslaget att bilda Kommunförbundet Kalmar län.  

 

2. Vimmerby kommun gå med som medlem i Kommunförbund Kalmar län.  

 

3. tillstyrka stadgar för Kommunförbundet Kalmar län.  

 

4. att avgift för medlemskapet tillsammans med avgift till nya 

regionkommunen ska vara kostnadsneutral med den avgift Vimmerby 

kommun idag betalar till Regionförbundet i Kalmar län. 

 

5. avgiften till nya regionkommunen får erläggas genom skatteväxling om 2 

öre med Kalmar läns landsting.   

 

6. utse Helen Nilsson (S) som kommunens ombud och Tomas Peterson (M) 

som personlig ersättare till det konstituerande förbundsmötet och nominerar 

Helen Nilsson (S) som styrelseledamot och Tomas Peterson (M) som 

personlig ersättare för tiden fram till det första förbundsmötet i den nya 

mandatperioden 2019 – 2022.  

 

Sammanfattning 

Kommunerna i länet avser att bilda ett kommunförbund. Verksamheten 

planeras starta den 1 januari 2019. Ett konstituerande möte ska genomföras 

den 23 augusti 2018 i samband med regionförbundets primärkommunala 

nämnds möte. Dessförinnan behöver respektive kommun ha fattat beslut 

avseende sitt medlemskap. Beslut från respektive kommun bör inkomma till 

ansvarig handläggare senast den 30 juni 2018. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger arbetsutskottets förslag samt 

kompletterande förslag från Tomas Peterson (M) angående skatteväxling.  



 

 
 
Kommunstyrelsen 
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Beslutsunderlag 

Förslag att bilda Kommunförbundet Kalmar län 

Stadgar för Kommunförbundet Kalmar län 

Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, KSAU § 154 

Kompletterande förslag angående skatteväxling 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige   

 

___________________ 

 



Från: Johan Engdahl <johan.engdahl@avmkl.se> 
Skickat: den 9 maj 2018 08:12 
Till: marie-louise.johansson@borgholm.se; 

tommy.persson@emmaboda.se; johan.sandell@hultsfred.se; 
agneta.rodriguez@hogsby.se; eva.lindberg@kalmar.se; 
birgitha.freij@monsteras.se; ann-charlott.karlsson@morbylanga.se; 
milanka.maksimovic@nybro.se; raili.harrysson@oskarshamn.se; 
yvonne.nilsson@torsas.se; Axel Stenbeck; 
malin.davidsson@vastervik.se; info@torsas.se; 
kommunen@emmaboda.se; kommun@nybro.se; 
kommun@kalmar.se; kommun@morbylanga.se; 
kommun@borgholm.se; kommun@monsteras.se; 
kommun@hogsby.se; kommunen@hultsfred.se; Vimmerby 
kommun; kommunen@oskarshamn.se; 
vasterviks.kommun@vastervik.se 

Kopia: RF Info 
Ämne: Till kommunfullmäktige för beslut om Kommunförbund Kalmar län 
Bifogade filer: Förslag att bilda Kommunförbundet Kalmar län.pdf; Stadgar för 

Kommunförbundet Kalmar län.pdf; Kommunförbund Kalmar Län, 
underlag och förslag för kommande beslut.pdf 

 

Hej 
 
På regionförbundets primärkommunala nämnds(PKN) uppdrag översänder jag handlingar för 
beslut i respektive kommuns kommunfullmäktige. 
 

Kommunerna i länet avser att bilda ett kommunförbund. Verksamheten planeras starta  
den 1 januari 2019. Ett konstituerande möte ska genomföras den 23 augusti 2018 i samband 
med regionförbundets primärkommunala nämnds möte. Dessförinnan behöver respektive 
kommun ha fattat beslut avseende sitt medlemskap. Beslut från respektive kommun bör 
inkomma till ansvarig handläggare senast den 30 juni 2018. 
 
Med vänlig hälsning: 
Johan Engdahl 
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§ 154 Dnr 2018/000263 000 

Bildande av kommunförbundet Kalmar län 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att 

 

1. godkänna förslaget att bilda Kommunförbundet Kalmar län.  

 

2. Vimmerby kommun gå med som medlem i Kommunförbund Kalmar län.  

 

3. tillstyrka stadgar för Kommunförbundet Kalmar län.  

 

4. utse Helen Nilsson (S) som kommunens ombud och Tomas Peterson (M) 

som personlig ersättare till det konstituerande förbundsmötet och nominerar 

Helen Nilsson (S) som styrelseledamot och Tomas Peterson (M) som 

personlig ersättare för tiden fram till det första förbundsmötet i den nya 

mandatperioden 2019 – 2022.  

 

Sammanfattning 

Kommunerna i länet avser att bilda ett kommunförbund. Verksamheten 

planeras starta den 1 januari 2019. Ett konstituerande möte ska genomföras 

den 23 augusti 2018 i samband med regionförbundets primärkommunala 

nämnds möte. Dessförinnan behöver respektive kommun ha fattat beslut 

avseende sitt medlemskap. Beslut från respektive kommun bör inkomma till 

ansvarig handläggare senast den 30 juni 2018.  

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i [Kommun] godkänner förslaget att bilda 

Kommunförbundet Kalmar län. 2. Kommunfullmäktige beslutar att 

[Kommun] går med som medlem i Kommunförbund Kalmar län. 3. 

Kommunfullmäktige tillstyrker stadgar för Kommunförbundet Kalmar län.  

4. Kommunfullmäktige utser [Namn] som kommunens ombud och [Namn] 

som personlig ersättare till det konstituerande förbundsmötet och nominerar 

[Namn] som styrelseledamot och [Namn] som personlig ersättare för tiden 

fram till det första förbundsmötet i den nya mandatperioden 2019 – 2022.  
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2018-05-22 
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Beslutsunderlag 

Förslag att bilda Kommunförbundet Kalmar län 

Stadgar för Kommunförbundet Kalmar län 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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Stadgar för Kommunförbundet Kalmar län 
 
Ändamål och medlemskap 

 

§ 1 

Kommunförbundet Kalmar län är en intresseorganisation för Kalmar läns 

primärkommuner med uppgift att tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan 

mellan kommunerna samt åt kommunerna svara för vissa uppdrag. 

 

Kommunförbundet Kalmar län är en ideell förening och kallas nedan för förbundet. 

 

Förbundet är ett offentligrättsligt organ och ska följa offentlighetsprincipen. 

 

Förbundet ska samverka med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i frågor 

av gemensamt intresse samt med övriga kommuner för att främja förbundets 

ändamål. 

 

§ 2 

Berättigade till medlemskap är primärkommunerna i Kalmar län. 

 

 

Verksamhetsår och räkenskapsår 

  

§ 3 

Verksamhetsår och räkenskapsår för förbundet är 1 januari till 31 december, dvs. 

kalenderår. 

 

 

Förbundskansli 

 

§ 4 

Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under styrelsen handha förbundets 

administration och ombesörja dess löpande verksamhet. 

 

Förbundskansliet leds av en förbundschef som svarar inför styrelsen för förbundets 

löpande förvaltning. 

 

 

Styrelse 

 

§ 5 

Förbundets styrelse utövar ledningen av förbundets verksamhet och har insyn i övriga 

organ samt förvaltar förbundets egendom. Styrelsen har sitt säte i Kalmar kommun, 

Kalmar län. 

 

§ 6 

Styrelsen ska bestå av 12 ledamöter och 12 personliga ersättare. Varje medlemskommun 

ska vardera nominera en ledamot och en personlig ersättare.  
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Styrelsen utses av ordinarie förbundsmöte för hela mandatperioden, dvs. till det första 

ordinarie förbundsmötet efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige senast ägde 

rum.  

 

§ 7 

Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande för den tid valet av styrelse 

avser. Fram till dess att ordförande är vald får den ledamot i styrelsen som är äldst agera 

ordförande. 

 

Avgår ordförande eller vice ordförande under mandatperioden utser styrelsen inom sig ny 

ordförande eller vice ordförande.  

 

Avgår ledamot eller ersättare har styrelsen rätt att adjungera person till styrelsen fram till 

att ny ledamot eller ersättare har valts. Förslag till adjungerad person lämnas av den 

kommunen som den avgående ledamoten eller ersättaren representerade.  

 

§ 8 

Styrelsen sammanträder de tider som styrelsen beslutar samt när ordföranden eller minst en 

tredjedel av ledamöterna begär att sammanträde ska äga rum.  

 

Vid styrelsemöte förs protokoll. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse till styrelsemöte skickas ut. Styrelsen får själv besluta 

om rutiner för kallelse och protokoll till styrelsemöte. 

 

§ 9 

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden och ska alltid 

underrättas om dessa. 

 

Vid ledamots förhinder eller avgång kallas ersättare att tjänstgöra som ledamot. 

 

§ 10 

Styrelsen är beslutför då fler än hälften (7) av ledamöterna är närvarande. 

 

§ 11 

Styrelsen kan utse beredningar eller andra organ för verkställighet och beredning. 

 

Styrelsen ansvarar för tillsättning av förbundschef. 

 

 

Förbundsmöte 

 

§ 12 

Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande förbundet och dess verksamhet genom 

förbundsmöten.  

 

Förbundsmöte genomförs årligen innan utgången av april månad på tid och plats som 

bestäms av styrelsen. Vid förbundsmöte förs protokoll. 
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Vid det första ordinarie förbundsmötet året efter det år då allmänna val till 

kommunfullmäktige ägt rum sker val av styrelse, revisorer och valberedning för hela 

mandatperioden. Vid andra förbundsmöten sker eventuella fyllnadsval. 

 

Förbundets styrelse ansvarar för att kallelse till förbundsmötet går ut till kommunerna i god 

tid. Föredragningslista med därtill hörande handlingar ska skickas till ombuden senast 14 

dagar före förbundsmötet. 

 

Följande ärenden ska behandlas vid det årliga förbundsmötet: 

 Upprop 

 

 Val av presidium för förbundsmötet 

 

 Val av två justerare och två rösträknare 

 

 Genomgång och godkännande av årsberättelse för föregående år 

 

 Genomgång av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

 Fastställande av verksamhetsplan och budget. 

 

 Fastställande av kommunernas medlemsavgift. 

 

 Valärenden 

 

 Motioner och interpellationer 

 

 Övriga ärenden 

 

Förbundsmöte behandlar av styrelsen framlagda förslag samt motioner och interpellationer. 

 

 

Extra förbundsmöte 

 

§ 13 

Extra förbundsmöte hålls enligt beslut av ordinarie förbundsmöte eller då förbundets 

styrelse finner det påkallat. Extra förbundsmöte ska hållas om minst en tredjedel av 

medlemmarna eller revisorerna begär det. 

 

 

Val av ombud 

 

§ 14 

Varje medlemskommun utser ett ombud vardera inför det år som följer efter året då 

allmänna val till kommunfullmäktige senast ägde rum.  

 

Ombud utses för samma mandatperiod som gäller för ledamot i kommunens nämnder. 

För samma period utses personlig ersättare för ombud. 
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Motion 

 

§ 15 

Motion kan väckas av ombud eller tjänstgörande ersättare och ska ha kommit in till 

styrelsen senast två månader innan förbundsmötet.  

 

Styrelsen ska till förbundsmötet avge utlåtande över motion med förslag till beslut. 

Vid extra förbundsmöte är motionsrätten begränsad till ärende som föranlett mötet. 

Styrelsen bestämmer motionstiden. 

 

 

Interpellation 

 

§ 16 

Vid förbundsmöte får ombud eller tjänstgörande ersättare ställa interpellationer som ska 

besvaras av styrelsens ordförande eller, på uppdrag av ordföranden, av en tjänsteman. 

 

Interpellationen ska ha kommit in senast två veckor före förbundsmötet. Vid extra 

förbundsmöte är interpellationsrätten begränsad till ärende som föranlett mötet. 

 

 

Regler vid omröstning 

 

§ 17 

Vid omröstning inom organ som regleras i dessa stadgar gäller enkel majoritet om inte 

annat anges i dessa stadgar. 

 

Omröstning sker öppet med undantag för omröstning vid val som ska ske med slutna 

sedlar.  

 

Vid lika röstetal avgörs ärendet genom ordförandes utslagsröst. Gäller ärendet valfrågor 

avgörs ärendet genom lottning. 

 

 

Revisorer 

 

§ 18 

Vid det första ordinarie förbundsmötet väljs minst tre revisorer för granskning av 

förbundets förvaltning och räkenskaper.  

 

En av revisorerna utses att vara sammankallande.  

 

Revisorerna utses för hela mandatperioden, dvs. till det första ordinarie förbundsmötet 

efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige senast ägt rum.  

 

En auktoriserad revisor eller godkänd revisor ska anlitas som sakkunnigt biträde. 

Revisionen ska utföras enligt revisionslagen. 
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Revisorerna ska årligen avge revisionsberättelse över verkställd granskning och ta ställning 

till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§ 19 

Ombud vid förbundsmöte, ledamot eller ersättare i styrelsen eller tjänsteman inom 

förbundet får ej väljas till revisor. 

 

 

Valberedning 

 

§ 20 

Valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningens uppdrag är att förbereda 

valärenden. En i valberedningen utses att vara sammankallande. 

 

 

Ersättningar för förtroendeuppdrag 

 

§ 21 

Respektive medlemskommun betalar arvode till ombuden samt styrelsens ledamöter och 

ersättare enligt sina bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.  

 

Ersättning till revisorerna och till styrelsens ordförande och vice ordförande utgår från 

förbundet enligt bestämmelser som fastställs på förbundsmöte. 

 

 

Firmateckning 

 

§ 22 

Styrelsen beslutar om tecknande av förbundets firma. 

 

 

Avgifter till förbundet 

 

§ 23 

Medlemskommun ska betala årsavgift till förbundet. 

Förbundsavgiftens storlek fastställs varje år av förbundsmötet. 

 

§ 24 

Förbundets styrelse får besluta att särskilda avgifter får tas ut för speciella tjänster som 

förbundet tillhandahåller. 
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Medlemskapets upphörande 

 

§ 25 

Utträde ur förbundet får äga rum endast vid slutet av kalenderår. Begäran härom 

ska göras skriftligen till styrelsen senast den 31 december året dessförinnan. 

 

Utträdande medlem får ingen ersättning för andel i kommunförbundets tillgångar. 

Särskilda regler gäller för Kommunernas Hus AB enligt § 27 i dessa stadgar.  

 

Uteslutning av medlem, som icke fullgör sina förpliktelser enligt dessa stadgar, förutsätter 

beslut av förbundsmöte. 

 

Utesluten medlem får ingen ersättning för andel i kommunförbundets tillgångar.  

Särskilda regler gäller för Kommunernas Hus AB enligt § 27 i dessa stadgar. 

 

 

Upplösning av förbundet 

 

§ 26 

Beslut om upplösning av föreningen fattas med 2/3 kvalificerad majoritet vid två 

förbundsmöten med minst två månaders mellanrum. 

 

Vid beslut om upplösning av föreningen ska samtidigt fattas beslut om vem som ska 

verkställa upplösning och likvidation.  

 

Efter upplösningen tillfaller föreningens tillgångar medlemskommunerna. 

 

 

Särskilt om Kommunernas Hus 

 

§ 27 

Kommunförbundet Kalmar län äger 100 % av aktierna i Kommunernas Hus i Kalmar AB.  

 

Om Kommunförbundet Kalmar län träder i likvidation eller kommunförbundets tillgångar 

av annan anledning ska fördelas mellan medlemmarna, ska aktierna i Kommunernas Hus i 

Kalmar AB delas mellan länets 12 kommuner.  

 

Fördelningen ska ske proportionellt efter den grund som gäller för kommunernas avgift till 

Kommunförbundet Kalmar län för det år som fördelningen äger rum och som om alla 12 

kommunerna i länet fortfarande är medlemmar. 

 

 

Stadgeändring 

 

§ 28 
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Förbundets stadgar antas av förbundsmöte. Ändring av stadgarna görs på ordinarie eller 

extra förbundsmöte med 2/3 kvalificerad majoritet. 

 

 

Ikraftträdande 

 

§ 29 

Dessa stadgar träder i kraft 23 augusti 2018. 
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    2018-05-08 
 
 
    Kommunerna i Kalmar län 

 
 
Beslut att bilda Kommunförbundet Kalmar län 
 

Inledning 

 

Kommunerna i länet avser att bilda ett kommunförbund. Verksamheten planeras starta  
den 1 januari 2019. Ett konstituerande möte ska genomföras den 23 augusti 2018 i 
samband med regionförbundets primärkommunala nämnds möte. Dessförinnan behöver 
respektive kommun ha fattat beslut avseende sitt medlemskap. Beslut från respektive 
kommun bör inkomma till ansvarig handläggare senast den 30 juni 2018.  

 

Förslag till beslut i respektive kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige i [Kommun] godkänner förslaget att bilda Kommunförbundet 
Kalmar län. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att [Kommun] går med som medlem i Kommunförbund 
Kalmar län. 

3. Kommunfullmäktige tillstyrker stadgar för Kommunförbundet Kalmar län.  
4. Kommunfullmäktige utser [Namn] som kommunens ombud och [Namn] som 

personlig ersättare till det konstituerande förbundsmötet och nominerar [Namn] som 
styrelseledamot och [Namn] som personlig ersättare för tiden fram till det första 
förbundsmötet i den nya mandatperioden 2019 – 2022. 
 

Förbundsmöte och styrelsemöte är två olika möten. Ombud och styrelseledamot är två 
olika roller.  
 

Bakgrund 

Inför bildandet av en regionkommun ”Region Kalmar län” gav primärkommunala 
nämnden ett utredningsuppdrag till Kent Johansson. Uppdraget formulerades som att i 
dialog med företrädare för kommunerna föreslå vilka uppdrag, vilka frågor, som ska 
hanteras inom ramen för ett kommunalt intresseorgan i Kalmar län. 
 
Kent Johansson har i sin rapport ”Kommunförbund Kalmar län – underlag och förslag för 
kommande beslut”, daterad den 11 oktober 2016, presenterat ett underlag och förslag för 
bildandet av Kommunförbundet Kalmar län. Av rapporten framgår att när 
regionkommunen bildas, med ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna, så kommer 
regionkommunen inte att vara samverkans- och intresseorgan för länets primärkommuner.  
 
Primärkommunala nämnden har i överläggningar sett behovet av ett organ för samverkan 
och intressebevakning i frågor utöver de regionala utvecklingsfrågorna. 
 
Mot bakgrund av Kent Johanssons rapport beslutade primärkommunala nämnden under   
§ 45 den 21 oktober 2016 att ”presidiet får i uppdrag att utifrån rapporten, utarbeta ett 
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beslutsunderlag med stadgar, reglemente, budget och befattningsbeskrivningar för ett 
kommande kommunförbund. Till det vidare utredningsarbetet bör knytas experter samt 

jurister fra ̊n exempelvis SKL. Nämnden poängterar vikten av att det vidare 
utredningsarbetet sker omgående och att en handling som underlag för beslut i respektive 
kommun tas fram snarast. Bildandet av ett kommunförbund i Kalmar län ska vara klart 
senast juni 2018.” 
 
Presidiet knöt till sig en arbetsgrupp bestående av kommundirektör Annette Andersson, 
Kalmar kommun och kommunchef Carolina Leijonram, Vimmerby kommun. Till sin hjälp 
har Annette och Carolina utsett Therese Jigsved, kanslijurist i Vimmerby kommun och 
Anders Saur, verksamhetsutvecklare i Kalmar kommun. 

 
För att stärka processen inför bildandet av ett kommunförbund utsågs en 
rekryteringsgrupp som fick mandatet att anställa en chef till det kommande 
kommunförbundet. Det beslutades att fr. o. m. 1 mars 2018 anställa Johan Engdahl som 
förbundschef och tjänsten är initialt placerad vid Regionförbundet i Kalmar län. Efter 
registreringen av kommunförbundet så övergår tjänstens placering till Kommunförbundet 
Kalmar län. 
 

Kommunförbundets uppdrag och innehåll 

Ett kommunförbund ska bildas vid konstituerande möte den 23 augusti 2018 under 
namnet Kommunförbundet Kalmar län, som egen juridisk person. Det är alltså inget 
kommunalförbund dit myndighetsutövning kan föras. Kommunförbundet ska främst ses 
som ett intresseorgan för kommunerna. Verksamheten startar aktivt 1 januari 2019 efter att 
Regionförbundet i Kalmar län har upphört. 
 
Kommunförbundets uppgift ska vara att tillvarata kommunernas intressen, främja 
samverkan mellan kommunerna samt att åt kommunerna svara för vissa uppdrag med 
särskild finansiering och där beslut tas i särskild ordning. 
 
Kommunförbundets organisation ska utformas för att stödja ett bra samspel och 
samverkan med kommunernas politiska företrädare, kommunchefer och kommunala 
tjänstemän, samt företräda kommunerna i frågor där så beslutats. 
 
Kommunförbundet ska ledas av en styrelse. Förbundets styrelse utövar ledningen av 
förbundets verksamhet samt förvaltar förbundets egendom. Styrelsen ska bestå av 12 
ledamöter och 12 personliga ersättare. Varje medlemskommun ska vardera nominera en 
ledamot och en personlig ersättare. Fram till ordinarie förbundsmöte 2019 är föreslaget att 
regionförbundets primärkommunala nämnd fungerar som interimstyrelse för 
kommunförbundet. 

 
Styrelsen utses av ordinarie förbundsmöte för hela mandatperioden. 
 
För att ge styrelsen legitimitet och förankring i medlemskommunerna, föreslås att 
kommunstyrelsens ordförande eller person i annan lämplig position utses som ledamot. 
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Verksamhetsområden 

 
Här följer en kort beskrivning av de verksamheter som ingår när kommunförbundet startar 
sin verksamhet den 1 januari 2019. Kommunförbundet kommer att ha ett kansli bestående 
av förbundschefen och 2-3 personer.  
 
Med utgångspunkt från överenskommelser och beslut tagna i särskild ordning genomförs 
tidsbestämda uppdrag och projekt med egen finansiering som varierar över tid. Från 
regionförbundet följer ett antal projekt och uppdrag som fortlöper eller där separata beslut 
ska till under 2018. Dessa är i dagsläget utvecklingsledare med uppdrag från kommunernas 
socialtjänster, Kompass - Kommunal praktisk samverkan socialtjänsten Kalmar län, LUPP-
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Samhällsorientering för nyanlända, CaSypot - 
Capacity Building for Strategic Youth Policy and Transnational Cooperation, Vi blir fler - 
Integration, Kompetens och Organisation (IKO), och Samverkan leder till arbete. 
 
AV-media är ett regionalt medie- och kompetenscentrum för pedagogisk IT-användning 
och digitalisering för skola och förskola.  
 
Kurs- och konferensverksamhet som anordnar utbildningar där gemensamma kommunala 
behov finns. 
 
Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna inom miljö-, livsmedels- och 
hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar län. Tillsynsmyndigheterna finns i länens 
kommuner och på länsstyrelserna 
 
I samband med regionförbundets avveckling sker en verksamhetsövergång enligt  
LAS § 6 b från regionförbundet till kommunförbundet. Verksamhetsövergången omfattar i 
dagsläget sammanlagt 22 personer i områdesgruppen Befolkning och välfärd, AV-Media, 
Miljösamverkan Sydost, samt Kurs och konferens.  
 

Värdkommun 

Kalmar kommun ska vara värdkommun och bistå kommunförbundet med olika 
administrativa tjänster framförallt inom ekonomi, HR och IT. Närmare överenskommelse 
avseende detta kommer att tas fram under hösten 2018. Övriga uppgifter, uppdrag och 
olika projekt kan efter överenskommelser fördelas mellan kommunerna. 
 

Medlemsavgift och avgifter 

I Kent Johanssons utredning föreslås att 6 av de 16 miljoner kronor, som kommunerna 
betalade till regionförbundet i medlemsavgift för kanslikostnader år 2016, är en lämplig 
nivå för uttag av avgift för att finansiera kommunförbundets kansli. Omräknat till 2019 års 
nivå så är summan för kommunernas kanslikostnader 6,8 miljoner kronor.  
 
Medlemskommun ska betala årsavgift till förbundet. 
Förbundsavgiftens storlek fastställs varje år av förbundsmötet. 
 
Förbundets styrelse får besluta att särskilda avgifter får tas ut för tjänster som förbundet 
tillhandahåller. 
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Konstitutionerande förbundsmöte  
 
Ett konstitutionerande förbundsmöte föreslås att genomföras 23 augusti 2018. Mötet sker i 
samband med PKN:s möte med de av kommunerna utsedda ombuden. Vid mötet ska 
stadgarna antas, tre revisorer samt en valberedning bestående av tre ledamötet utses och en 
styrelse väljas för tiden fram till nästa förbundsmöte som sker i början av nästa 
mandatperiod 2019 – 2022.  

Styrelsemöte 

Ett styrelsemöte ska därefter genomföras den 23 augusti med val av ordförande och vice 
ordförande. Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande (§ 7). Styrelsen 
beslutar om sammanträdesplan, rutiner för kallelser och protokoll (§8).  
Beslut ska även fattas om vem/vilka som tecknar föreningens firma. Besluten gäller för 
tiden fram till nästa förbundsmöte.   
 

 

Ansvarig handläggare:  
Johan Engdahl 0480-615 71  
johan.engdahl@rfkl.se 
 
 
Primärkommunala nämndens presidie 
 
 
Tomas Kronståhl(S)  Henrik Yngvesson(M) 
 
 
 
 

Bilagor 

1. Stadgar för Kommunförbundet Kalmar län 
2. Kommunförbund Kalmar Län, underlag och förslag för kommande beslut. (Rapport 

från Kent Johansson daterad den 11 oktober 2016.) 



Från: Carolina Leijonram 
Skickat: den 8 juni 2018 09:08 
Till: Tomas Peterson; Helen Nilsson; Ingela Nilsson Nachtweij; Erik Paulsson; 

Liselott Frejd; Anna Erlandsson Karlsson; Therese Jigsved 
Ämne: VB: Regionkommun och Kommunförbund 
Bifogade filer: Skatteväxling 2 öre prel.xlsx 
 
Här kommer info och underlag 
 
//Carolina 
 

Från: Fredrik Johansson [mailto:Fredrik.Johansson@monsteras.se]  
Skickat: den 8 juni 2018 08:17 
Till: Annette Andersson <Annette.Andersson@kalmar.se>; Anette Strömblad 
(anette.stromblad@emmaboda.se) <anette.stromblad@emmaboda.se>; Håkan Petersson 
(hakan.petersson@torsas.se) <hakan.petersson@torsas.se>; Jan Darrell (jan.darrell@nybro.se) 
<jan.darrell@nybro.se>; Anders Johansson (anders.johansson@hogsby.se) 
<anders.johansson@hogsby.se>; Rolf Persson (rolf.persson@oskarshamn.se) 
<rolf.persson@oskarshamn.se>; Carolina Leijonram <carolina.leijonram@vimmerby.se>; 
anders.bjorlin@vastervik.se; Ann Willsund (ann.willsund@morbylanga.se) 
<ann.willsund@morbylanga.se>; Lars-Erik Rönnlund <lars-erik.ronnlund@hultsfred.se>; Jens Odevall 
(jens.odevall@borgholm.se) <jens.odevall@borgholm.se> 
Ämne: Regionkommun och Kommunförbund 
 
Hej allesammans 
 
En uppdatering på vad som hänt. 
Beslutsformuleringen som vi gjorde i kommunchefsgruppen har inte antagits av våra ks.ordf.  
Det som hänt är främst att PKN träffades förra fredagen och diskuterade ärendet igen. 
 
Utifrån diskussionerna fick jag och Annette ett uppdrag att titta på hur utfallet blir om vi gör en 
skatteväxling med 2 öre. 
Underlaget är framtaget av SKL vad beträffande skatteväxlingen och sedan har jag delat upp 
kommunförbundet enligt samma befolkningsfördelning. 
 
Om vi ska nå total kostnadsneutralitet måste förslaget bantas med ytterligare 1 mnkr. 
Förslagsvis gör vi detta på kommunförbundet. Min bedömning är att kommunförbundet klarar sig gott 
med 5,8 mnkr. 
Att göra ytterligare förändringar på Regionkommunen gör en eventuell skatteväxling omöjlig. 
 
Eftersom detta är ett underlag till era ks.ordf är jag tacksam om ni kan ombesörja detta i era respektive 
kommuner. 
 
Trevlig helg  
 
Fredrik 

____________________________________________________ 
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Fredrik Johansson 
Kommunchef 
tfn. 0499-174 62 
fredrik.johansson@monsteras.se 

Mönsterås kommun│Kommunledningskontoret 
Box 54│383 22 Mönsterås 
www.monsteras.se 

 
 

mailto:fredrik.johansson@monsteras.se
http://www.monsteras.se/


Folkmängden den 1 november efter region och år
2 öre = 52,64 

kronor per 

invånare

2017 Andel

Region-

kommun

Kommunf

örbund

Total-

summa

Beräknad 

avgift Differens

0821 Högsby 6135 2,5% 322 946 171 474 494 421 513 189 18 768

0834 Torsås 7090 2,9% 373 218 198 167 571 384 549 669 -21 715

0840 Mörbylånga 14975 6,2% 788 284 418 554 1 206 838 1 137 908 -68 930

0860 Hultsfred 14563 6,0% 766 596 407 039 1 173 635 1 161 938 -11 697

0861 Mönsterås 13487 5,5% 709 956 376 964 1 086 920 1 030 166 -56 754

0862 Emmaboda 9349 3,8% 492 131 261 306 753 438 735 266 -18 172

0880 Kalmar 67295 27,7% 3 542 409 1 880 908 5 423 316 5 013 325 -409 991

0881 Nybro 20355 8,4% 1 071 487 568 926 1 640 413 1 582 941 -57 472

0882 Oskarshamn 26913 11,1% 1 416 700 752 223 2 168 924 2 087 547 -81 377

0883 Västervik 36547 15,0% 1 923 834 1 021 495 2 945 329 2 775 084 -170 245

0884 Vimmerby 15722 6,5% 827 606 439 433 1 267 039 1 240 758 -26 281

0885 Borgholm 10859 4,5% 571 618 303 511 875 129 832 412 -42 717

243290 100,0% 12 806 786 6 800 000 19 606 786 18 660 203 -946 583

Senaste uppdatering:

20171207 09:30

Förutsättningar

Källa: Befolkningsökning med 1 % samt skatteunderlagsutveckling på 3,2 % (enligt SKL feb 2018)

Statistiska centralbyrån (SCB)

Kontaktperson:

Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)

 Telefon: +46 010-479 64 26

Fax: +46 

e-post: tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)

 Telefon: +46 010-479 50 00

Fax: +46 



e-post: information@scb.se

Sort:

antal

Datatyp:

Stock

Referenstid:

1 november resp år

Officiell statistik

Databas:

Statistikdatabasen 

Intern referenskod:

BE0101A9



Folkmängden den 1 november efter region och år

2017 Andel 2 öre = 52,64 kronor per invånare

0821 Högsby 6135 2,5% 322 946

0834 Torsås 7090 2,9% 373 218

0840 Mörbylånga 14975 6,2% 788 284

0860 Hultsfred 14563 6,0% 766 596

0861 Mönsterås 13487 5,5% 709 956

0862 Emmaboda 9349 3,8% 492 131

0880 Kalmar 67295 27,7% 3 542 409

0881 Nybro 20355 8,4% 1 071 487

0882 Oskarshamn 26913 11,1% 1 416 700

0883 Västervik 36547 15,0% 1 923 834

0884 Vimmerby 15722 6,5% 827 606

0885 Borgholm 10859 4,5% 571 618

243290 100,0% 12 806 786

Senaste uppdatering:

20171207 09:30

Källa:

Statistiska centralbyrån (SCB)

Kontaktperson:

Tomas Johansson, Statistiska centralbyrån (SCB)

 Telefon: +46 010-479 64 26

Fax: +46 

e-post: tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)

 Telefon: +46 010-479 50 00

Fax: +46 

e-post: information@scb.se

Sort:

antal

Datatyp:

Stock

Referenstid:

1 november resp år

Officiell statistik



Databas:

Statistikdatabasen 

Intern referenskod:

BE0101A9



2 öre = 52,64 kronor per invånare Avrundat i tkr

320 Förutsättningar

370 Befolkningsökning med 1 % samt skatteunderlagsutveckling på 3,2 % (enligt SKL feb 2018)

790

770

710

490

3 540

1 070

1 410

1 920

830

570

12 790





Befolkningsökning med 1 % samt skatteunderlagsutveckling på 3,2 % (enligt SKL feb 2018)



 

Kommunstyrelsen föreslås föreslå KF besluta med förändring av arbetsutskottets förslag: 

 

Bildande av kommunförbundet Kalmar län 

1. godkänna förslaget att bilda Kommunförbundet Kalmar län.  

2. Vimmerby kommun gå med som medlem i Kommunförbund Kalmar län.  

3. tillstyrka stadgar för Kommunförbundet Kalmar län.  

4. att avgift för medlemskapet tillsammans med avgift till nya regionkommunen ska vara 

kostnadsneutral med den avgift Vimmerby kommun idag betalar till Regionförbundet i Kalmar län. 

5. Avgiften till nya regionkommunen får erläggas genom skatteväxling om 2 öre med Kalmar läns 

landsting.   

6. utse Helen Nilsson (S) som kommunens ombud och Tomas Peterson (M) som personlig ersättare 

till det konstituerande förbundsmötet och nominerar Helen Nilsson (S) som styrelseledamot och 

Tomas Peterson (M) som personlig ersättare för tiden fram till det första förbundsmötet i den nya 

mandatperioden 2019 – 2022.  

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 140 Dnr 2018/000244 043 

Samordningsförbundet årsredovisning 2017 och fråga 
om ansvarsfrihet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby 

kommuns del godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet i 

Kalmar län år 2017. 

 

Sammanfattning 

Förbundsmedlemmarna i Samordningsförbundet ska var för sig pröva frågan 

om årsredovisningen kan godkännas och om styrelsen skall beviljas 

ansvarsfrihet. När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna 

önskar samordningsförbundet få besked om detta. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger förslag från ekonomichef Mattias 

Karlsson. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby 

kommuns del godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet i 

Kalmar län år 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport angående Samordningsförbundet år 2017 

Revisionsberättelse Samordningsförbundet 2017 

Samordningsförbundets årsredovisning för 2017 

Brev till medlemmarna om årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Mattias Karlsson 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 

___________________ 

 



 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0  

 
 
Administrativa avdelning 

Therese Jigsved 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(2) 

Datum 

2018-06-14  
Referens 

VIMKS 2018/000244/043  

 
Id 

61712  

 

 

  
 
Kommunfullmäktige 

 

Samordningsförbundet årsredovisning 2017 och fråga om 
ansvarsfrihet 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 

ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län för 

verksamhetsåret 2017. 

 

Ärendet 

Fullmäktige ska enligt 5 kap 24 § kommunallagen vid ett sammanträde före 

utgången av juni månad efter det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet 

ska beviljas eller ej. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.  

 

Förbundsmedlemmarna i Samordningsförbundet ska var för sig pröva frågan om 

årsredovisningen kan godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. 

När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar 

samordningsförbundet få besked om detta. 

 

Av revisionsberättelsen avseende Samordningsförbundet i Kalmar län framgår att 

revisorerna bedömer att förbundsstyrelsen har bedrivit verksamheten på 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 

interna kontrollen har varit tillräcklig. Årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god revisionssed.  

 

Finansiella mål är ej uppfyllda, men verksamhetsmålen är uppfyllda. 

 

Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet. 

 

Enligt nya kommunallagen 11 kap 21 § ska fullmäktige godkänna årsredovisningen 

innan frågan om ansvarsfrihet behandlas.  

 

Enligt fullmäktiges arbetsordning är det fullmäktiges presidium som bereder frågan 

om ansvarsfrihet. Fullmäktiges presidium delar revisorernas bedömning.  

 

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 
 
Administrativa avdelningen 
Therese Jigsved 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 

Datum 

2018-06-14  
Referens 

VIMKS 2018/000244043  

  

 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport angående Samordningsförbundet år 2017 

Revisionsberättelse Samordningsförbundet 2017 

Samordningsförbundets årsredovisning för 2017 

Brev till medlemmarna om årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Mattias Karlsson 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, KS § 140 

 

Beslutet ska skickas till 

Samordningsförbundet i Kalmar län 

 

 

 

 

Lennart Nygren (S) Björn Swedborg (M) Marcus Jonmyren (C) 

Fullmäktiges ordförande Fullmäktiges 1:e v ordf Fullmäktiges 2:e v ordf 

 

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/






 

Samordningsförbundet i Kalmar Län                                    info@samkalmarlan.se 
Trädgårdsgatan 12                                                            www.samkalmarlan.se 
39235 Kalmar            
 

 

Datum: 2018-04-16  
 
 
 
 
 
 
Till Samordningsförbundets medlemmar 

 
 
 
 
 
 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 för Samordningsförbundet i 
Kalmar län 

 
I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(FinsamL) översändes till förbundsmedlemmarna: 
 

 Årsredovisning för 2017 

 Granskning av årsredovisning 2017 

 Revisionsberättelsen för 2017 
 

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan 
godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. 
 
När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar 
samordningsförbundet få besked om detta. 
 
 
För Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
 
 
Joakim Ivarsson 
Förbundschef 
 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 171 Dnr 2018/000277 043 

Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för ITSAM 
för 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna 

årsredovisningen för kommunalförbundet ITSAM för verksamhetsåret 2017.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisning från Kommunalförbundet 

ITSAM som upprättar en egen årsredovisning för sin verksamhet. 

Årsredovisningen ska sedan behandlas i varje medlemskommun som ett 

beslutsärende.  

 

Av revisionsberättelsen framgår bland annat att revisorerna bedömer att 

årsredovisningen inte till fullo är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed i övrigt. Årets årsredovisning är svår att bedöma till 

följd av ett stort antal omföringar. Revisorerna bedömer att direktionens 

interna arbete inte är tillräcklig. Det systematiska arbetet med intern kontroll 

måste stärkas.  

 

Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att bristerna inte är så allvarliga att 

nekad ansvarsfrihet eller anmärkning ska riktas mot direktionen. 

Anledningen är att ITSAM genomfört en organisatorisk förändring som 

påverkar redovisningen i kommunalförbundet. Utifrån en samlad bedömning 

tillstyrker revisorerna att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 

för verksamhetsåret 2017 och även att ansvarsfrihet beviljas.  

 

Fråga om ansvarsfrihet bereds av kommunfullmäktiges presidium. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger arbetsutskottets förslag.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommun-

fullmäktige besluta godkänna årsredovisningen för kommunalförbundet 

ITSAM för verksamhetsåret 2017.  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslutsunderlag 

Avstämning mellan kommunen och ITSAM, Id 61204 och Id 61260 

Direktionens protokoll angående årsredovisning 

Revisionsberättelse avseende ITSAM för 2017 

Årsredovisning för kommunalförbundet ITSAM för 2017 

Revisionsrapport från PWC avseende ITSAM 

Arbetsutskottets beslut 2018-06-12, KSAU § 163 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0  

 
 
Administrativa avdelningen 

Therese Jigsved 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(2) 

Datum 

2018-06-14  
Referens 

VIMKS 2018/000277/043  

 
Id 

61710  

 

 

  
 
Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för ITSAM för 
2017 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 

ansvarsfrihet för kommunalförbundet ITSAM:s direktion för verksamhetsåret 

2017. 

 

Ärendet 

Fullmäktige ska enligt 5 kap 24 § kommunallagen vid ett sammanträde före 

utgången av juni månad efter det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet 

ska beviljas eller ej. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.  

 

Av revisionsberättelsen avseende ITSAM framgår bland annat att revisorernas 

övergripande bedömning är att direktionen delvis har bedrivit sin verksamhet på 

ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Kommunalförbundet 

lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, men det saknas en 

del uppgifter som enligt lagen om kommunal redovisning ska ingå.  

 

Revisorerna bedömer att årsredovisningen inte till fullo är upprättad i enlighet 

med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Årets årsredovisning är svår att 

bedöma till följd av ett stort antal omföringar. Revisorerna bedömer att 

direktionens interna arbete inte är tillräcklig. Det systematiska arbetet med intern 

kontroll måste stärkas.  

 

Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att bristerna inte är så allvarliga att 

nekad ansvarsfrihet eller anmärkning ska riktas mot direktionen. Anledningen är 

att kommunalförbundet ITSAM genomfört en organisatorisk förändring som 

påverkar redovisningen i kommunalförbundet. Utifrån en samlad bedömning 

tillstyrker revisorerna att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 

verksamhetsåret 2017 och även att ansvarsfrihet beviljas.  

 

Enligt nya kommunallagen 11 kap 21 § ska fullmäktige godkänna årsredovisningen 

innan frågan om ansvarsfrihet behandlas. Enligt fullmäktiges arbetsordning är det 

fullmäktiges presidium som bereder frågan om ansvarsfrihet. Fullmäktiges 

presidium delar revisorernas bedömning.  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 
 
Administrativa avdelningen 
Therese Jigsved 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 

Datum 

2018-06-14  
Referens 

VIMKS 2018/000277043  

  

 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0  

Beslutsunderlag 

Avstämning mellan kommunen och ITSAM, Id 61204 och Id 61260 

Direktionens protokoll angående årsredovisning 

Revisionsberättelse avseende ITSAM för 2017 

Årsredovisning för kommunalförbundet ITSAM för 2017 

Revisionsrapport från PWC avseende ITSAM 

Arbetsutskottets beslut 2018-06-12, KSAU § 163 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-13, KS § 171 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet ITSAM 

Revisorerna 

 

 

 

Lennart Nygren (S) Björn Swedborg (M) Marcus Jonmyren (C) 

Fullmäktiges ordförande Fullmäktiges 1:e v ordf Fullmäktiges 2:e v ordf 

 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 163 Dnr 2018/000277 043 

Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för ITSAM 
för 2017 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommun-

fullmäktige besluta godkänna årsredovisningen för kommunalförbundet 

ITSAM för verksamhetsåret 2017.  

 

Anmälan om jäv 

Tomas Peterson (M) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisning Kommunalförbundet 

ITSAM upprättar en egen årsredovisning för sin verksamhet. 

Årsredovisningen ska sedan behandlas i varje medlemskommun som ett 

beslutsärende.  

 

Av revisionsberättelsen framgår bland annat att revisorerna bedömer att 

årsredovisningen inte till fullo är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed i övrigt. Årets redovisning är svår att bedöma till följd 

av ett stort antal omföringar. Revisorerna bedömer att direktionens interna 

arbete inte är tillräcklig. Det systematiska arbetet med intern kontroll måste 

stärkas.  

 

Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att bristerna inte är så allvarliga att 

nekad ansvarsfrihet eller anmärkning ska riktas mot direktionen. 

Anledningen är att ITSAM genomfört en organisatorisk förändring som 

påverkar redovisningen i kommunalförbundet. Utifrån en samlad bedömning 

tillstyrker revisorerna att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 

för verksamhetsåret 2017 och även att ansvarsfrihet beviljas.  

 

Fråga om ansvarsfrihet bereds av kommunfullmäktiges presidium. 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslutsunderlag 

Avstämning mellan kommunen och ITSAM, Id 61204 och Id 61260 

Direktionens protokoll angående årsredovisning 

Revisionsberättelse avseende ITSAM för 2017 

Årsredovisning för kommunalförbundet ITSAM för 2017 

Revisionsrapport från PWC avseende ITSAM 
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§ 13 Dnr 2018/00001  

Reviderad årsredovisning ITSAM år 2017 

Direktionens beslut 

Direktionen beslutar fastställa årsbokslut för år 2017.  

Sammanfattning 

Förbundsdirektör Mattias Bly föredrar ärendet. 

Under den granskning som PWC utförde efter direktionens senaste beslut 

angående verksamhetsåret 2017 upptäcktes summeringsfel i balansräkningen 

kontra resultaträkningen. Avrundningsfel korrigeras på not 9, förråd, summa 

omsättningstillgångar. Summeringsfel korrigeras på årets resultat, summa 

eget kapital, kortfristiga skulder och summa skulder. För tydlighet har ny rad 

skjutits in, Summa eget kapital avsättning och skulder. På 

kassaflödesanalysen har periodens resultat, medel från verksamheten och 

summa kassaflöde uppdaterats efter ovanstående korrigering.  

Årets resultat fastställs till 3 246 tkr. 

Beslutsunderlag 

Reviderat årsbokslut år 2017 

Beslutsexpediering 
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Förvaltningsberättelse 

Kommunalförbundet ITSAM avlämnar här årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årsredovisningen 
syftar till att ge läsaren en översiktlig redogörelse för utvecklingen av Itsams verksamhet.  
 

ITSAM:s syfte 

ITSAM ska leverera största möjliga verksamhetsnytta inom IT-området till sina medlemskommuner. 
Detta syfte konkretiseras i följande punkter:  
1. ITSAM ger medlemskommunerna en gemensam IT-organisation med bred och djup kompetens.  
2. ITSAM ska leverera funktion och vara en betjänande och informerande stödverksamhet. 
3. ITSAM ska på uppdrag bygga ut fibernätet till medlemskommunernas invånare. 
4. ITSAM ska vara medlemskommunernas beställarkompetens när det gäller IT-relaterade frågor. 
5. ITSAM ska vara medlemskommunernas spjutspets vad det gäller IT-strategiska frågor. 
 

Sammanfattande kommentarer och måluppfyllelse 

Under början av 2017 slutade Itsams förbundsdirektör. Som en övergångslösning tog kommunchefen i 
Åtvidaberg över som ansvarig för verksamheten tills ny förbundsdirektör tillträdde tjänsten den första 
augusti. Direkt under våren inleddes arbetet med en omstrukturering av ekonomisystemet, vilket var 
svåröverskådligt och det fanns ingen möjlighet att få en korrekt bild över Itsams ekonomiska situation. I 
samband med förändringen i ledningen genomfördes även en organisationsförändring för att skapa en 
tydligare ledningsorganisation.  
 
Med anledningen av det oklara ekonomiska läget beslutade den nya förbundsdirektören att avvakta 
med rekryteringar för att dels säkerställa förbundets ekonomi och dels genomföra nödvändiga 
genomlysningar av verksamheten. Detta tillsammans med ett par långa sjukskrivningar har under 2017 
sista hälft medfört ett markant förbättrat resultat i förhållande till hur tidigare prognoser sett ut. Den 
negativa konsekvensen har dock varit att arbetsbelastningen har ökat till en nivå som inte är hållbart 
över tid. Så snart det var tydligt att Itsams ekonomi var stark påbörjades rekryteringsarbete som 
kommer fortsätta under 2018. I den ekonomiska genomlysningen framkom att det inte är lämpligt att 
fullt ut lämna anslagsfinansiering, vilket varit ett mål tidigare. Det har istället utarbetats en modell som 
är totalt transparent vilket medfört att kommunerna tydligt ser vad som betalas av anslag och vad som 
är avgiftsfinansierat.  
 
Under 2017 har arbetet med att utveckla Itsams styrning och ledning påbörjats utefter de synpunkter 
och uppslag som framkom av den externa granskning som genomfördes 2016. Fokus har varit att 
förtydliga beslutsstrukturen från direktionen och till verksamheten. Vidare har det utarbetats en 
struktur för hur kommunchefer och förvaltningschefer ska vara mer delaktiga i Itsams arbete för att på 
så sätt kunna uppnå målet om en mer effektiv, välfungerande och stödjande it verksamhet. Ett viktigt 
fokus det interna arbetet har varit att vara tydlig med att Itsam är en del av medlemskommunerna och 
som deras it-avdelning ska alla användare betraktas som kollegor snarare än kunder som det ska säljas 
till. Som medarbetare på Itsam är det utvecklingen av den kommunala verksamheten som ska vara 
målet och att leverera ett välfungerande it stöd är det som ska driva samtliga anställda.  
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Måluppfyllelsen bedöms vara god och har uppnåtts med mindre personal än tidigare vilket belastar 
verksamheten på ett icke hållbart sätt. De problem som varit betydande under året har handlat om 
problem med implementering av skolsystem vilket påverkat verksamheterna på ett negativt sätt. Vidare 
har problem med upphandling av klienter medfört förlängd leveranstid vilket skapat onödig irritation i 
medlemskommunerna.  
 

Viktiga händelser under året 

 Omstrukturering av ekonomisystemet för ökad transparens och tydlighet.  

 Användarplattformen i Vimmerby kommun har synkroniserats med övriga kommuner 
och för första gången är det nu samma miljö i samtliga Itsam kommuner.  

 Redundans för kritiska kommunala system såsom kommunikation har säkerställts för 
samtliga kommuner.  

 Fiberutbyggnad är fortfarande omfattande och inte minst intresset för enskilda 
fastigheter, så kallade återetableringar är fortsatt hög.  

 Implementering av system för hantering av mobila enehter, mobile device management 
(MDM) har implementerats vilket medför säkrare mobilhantering och effektivare 
logistik.  

 Inventering av system ur säkerhetssynpunkt utifrån kommande lagändring har 
genomförts.  

 

Viktiga händelser efter periodens slut 

 Stora insatser för att rekrytera personal har genomförts under första månaderna 2018. 
Då det visat sig att det är mycket svårt att få sökande till utannonserade tjänster 
används rekryteringsföretag för majoriteten av tjänsterna.  

 Driftchefen och projektchefen har båda fått andra jobb. Med anledning av detta har en 
omorganisation påbörjats där dessa tjänster slås ihop till en teknisk chef. Målet med 
omorganisationen är att ytterligare effektivisera styrningen samt att fokusera på Itsams 
två kärnområden som bedöms vara tekniska frågor respektive användarstöd. Tjänsten 
som servicechef har därför omvandlats till användarchef med ett ökat ansvar för 
samtliga användarkontakter.  

 

Kommunalförbundets ekonomi 

Under 2017 gjordes en genomlysning av Itsams ekonomi och även en omstrukturering av 
ekonomisystemet. Syftet var att öka transparensen och skapa förutsättningar för en tydlig ekonomisk 
styrning av verksamheterna. Avdelningscheferna fick utökat budgetansvar för att på så sätt skapa en 
ökad ekonomis medvetenhet i organisationen. Omstrukturering försvårar dock jämförelser med tidigare 
år och påverkar jämförelsetalen. Åren 2017 och framför allt 2018 ska därför ses som basår för att 
granska och följa utvecklingen framöver. Med den nya strukturen finns mycket goda förutsättningar att 
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löpande följa den ekonomiska utvecklingen och på ett tidigt stadie se om det finns brister eller fel i 
någon verksamhet 
Efter att genomlysningen färdigställdes har det konstaterats att den finansieringsmodell med en viss del 
i anslag och resten avgiftsfinansierad är lämplig för en organisation som Itsam. Tidigare ambitioner att 
helt övergå till avgiftsfinansiering är inte rimlig då det finns många övergripande kostnader som måste 
finnas, exempelvis kostnader för serverhall, och som är svår att lägga på någon avgift. Om alla sådana 
kostnader skulle avgiftsfinansieras krävs en relativt stor ökning av kostnader för allt ifrån konton till 
datorer och mobiler vilket det inte finns acceptans för på den enskilda skolan, avdelningen eller andra 
delar av medlemskommunerna. Dock är det bra med den blandade finansieringsform som finns idag då 
avgifter på tjänster skapar ett incitament för effektiv it användning i de kommunala verksamheterna.  

 

Periodens resultat och jämförelse med budget för helåret 2016 

Periodens resultat uppgår till 3 278 tkr vilket är 1 578 tkr bättre än prognosen från tertial två och 763 tkr 
över budgeterat överskott på tre procent av omsättningen. Den stora differensen från tertial två beror 
till allra största delen på uteblivna rekryteringar, vilket beslutades av förbundsdirektör med anledning av 
det då osäkra ekonomiska läget, samt sjukskrivningar. Då det efter årets första åtta månader var mycket 
svårt att få en korrekt bild av Itsams ekonomi var prognosen även medvetet försiktig. Resultatet visar på 
att Itsams ekonomi är stabil och att det finns utrymme att rekrytera de nödvändiga tjänsterna utan att 
det krävs ytterligare resurser. Rekryteringsarbete påbörjades i slutet av året och fortsätter under våren 
2018.  
 

Itsams resultat har varierat över de senaste fem åren vilket tyder på viss otydlighet i den ekonomiska 
styrningen. Genom förbättrad internkontroll, tydligare struktur och detaljerad budget finns 
förutsättningar för en stabilare ekonomi framöver.  

 
Vid granskning av Itsams olika verksamheter framkommer att det även för 2017 är fiberutbyggnadsdelen 
som går med underskott. Verksamheten är svårplanerad då den påverkas av många yttre faktorer. 
Problemen uppmärksammades under hösten och åtgärder i form av organisatorisk förändring samt ökat 
fokus på underleverantörer minskar riskerna och osäkerheten. Tillsammans med den utöka 
internkontrollen finns förutsättningarna för att även denna del av Itsams verksamhet kommer vara i 
balans 2018.  
 
Itsam har haft stora investeringar i annans fastighet vilket försvårar förhandlingsutrymmet gentemot 
hyresvärden. Då lokalerna inom kort kommer vara för små och med tanke på att det finns behov av 
ytterligare renoveringar i fastigheten har dessa investeringar skrivits av i sin helhet under 2017. Genom 
detta skapas ett utrymme för att se över lokalerna och arbeta för en långsiktig lösning redan under 
2018. 
 
 

Ekonomiska mål 2013 2014 2015 

 

2016 2017 

Resultat som del av omsättning exkl. kostnader 

för fiberutbyggnad (mål 3 %) 

0 % 4,4 % 4,8 % 1,0% 3,9 % 
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Personal 

Kommunalförbundet sjukskrivningstal har under året ökat och ligger nu på medelnivån för kommun och 
landstingsanställda. Ökningen beror till största delen på ett par långtidssjukskrivningar men även för 
övriga grupper finns en viss ökning. Generellt har kommunalförbundet haft en sjukfrånvaro på 5,1 % för 
helåret 2017 vilket är 2,4 % högre än föregående år. Arbetsbelastningen har varit hög under året och 
detta i kombination med förändringar i ledningen kan vara en av orsakerna till ökningen. Då en 
genomlysning av verksamheten och de ekonomiska förutsättningarna genomförts har det varit en paus 
på flera rekryteringar. Arbetet med att förstärka personalstyrkan påbörjades i slutet av året och 
fortsätter under 2018 för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för en hälsosam arbetsplats.   
 
Som ett led i att förbättra arbetsmiljön och personalens delaktighet samt inflytande i verksamheten har 
ett fackligt samverkansavtal tagits fram och skyddsronder genomförts i samtliga delar av verksamheten. 
Ett tydligt problem gällande arbetsmiljön är att Itsams lokaler är för små vilket dels medför att det är 
trångt för medarbetarna men dessutom är kapaciteten i ventilationssystemet inte tillräcklig vilket 
påverkar arbetsmiljön negativt. Under året fattades, i samverkan med skyddsombuden, beslut om att 
införa rökfri arbetstid för att ytterligare stärka det hälsofrämjande arbetet.  
 
Löpande personalvårdande aktiviteter genomförs i samverkan med personalklubben ”Trivsam”. 
Aktiviteterna består i allt ifrån stegtävlingar till uppmärksammande av bröstcancer och olika 
trivselsammankomster.   
 
Indikator /  

nyckeltal (I förhållande till) 

 

2016 

 

2017 

Total 

sjukfrånvarot

id: 576 dagar 

Sammanlagd 

ordinarie 

arbetstid: 

11 315 dagar 

2,7 % 5,1 % 

Summa tid 

med 

långtids-

sjukfrånvaro:   

141 dagar 

Total 

sjukfrånvarotid:  

576 dagar 0 % 24,5 % 

Summa 

sjukfrånvarot

id för 

kvinnor: 175 

dagar 

Sammanlagd 

ordinarie 

arbetstid för 

kvinnor:  

3379 dagar 

3,6 % 5,2 % 

Summa 

sjukfrånvarot

id för män:     

400 dagar 

Sammanlagd 

ordinarie 

arbetstid för 

män:  

7937 dagar 

2,2 % 5,0 % 

Indikator /  

nyckeltal (I förhållande till) 

 

2016 

 

2017 

Summa 

sjukfrånvarot

id i 

Sammanlagd 

ordinarie 

arbetstid i 

4,2 % 5,6 % 

åldersgruppe

n 29 år eller 

yngre:  

118 dagar 

åldersgruppen 29 

år eller yngre:   

2114 dagar 

Summa 

sjukfrånvarot

id i 

åldersgruppe

n 30 – 49 år: 

391 dagar 

Sammanlagd 

ordinarie 

arbetstid i 

åldersgruppen 30 

– 49 år: 

5 812 dagar 

3,1 % 6,7 % 

Summa 

sjukfrånvarot

id i 

åldersgruppe

n 50 år eller 

äldre:  

67 dagar 

Sammanlagd 

ordinarie 

arbetstid i 

åldersgruppen 50 

år eller äldre: 

3390 dagar 

1,4 % 2,0 % 
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Verksamheterna 

PROJEKT 

Under året genomfördes en omorganisation i syfte att effektivisera arbetet med fiberutbyggnad på 
ITSAM. Avdelningen Drift och Förvaltning flyttades från Nät till Projekt. Därmed hamnar all utbyggnad av 
passivt fibernät under Projekt, medan driften av aktivt nät för kommunala verksamheter ligger kvar på 
Nät. 
 
Stamnätsutbyggnad och kundanslutningar pågår i alla medlemskommuner. Riksmålet gör att kraven 
ökar både intresse och medvetande hos allmänheten. Detta medför även att det också finns många 
eldsjälar i kommunerna. 
 

Boxholm kommun 
På uppdrag av Boxholms kommun har arbetet med ansökan om bidrag från Jordbruksverket påbörjats. 
De områden som omfattas av ansökan är Malexander, Åsby-Hultkil och Blåvik. 
 
Under året har 71 stycken återetableringar genomförts i Boxholm. 
 

Kinda kommun 
Projekt Kisa tätort. Kommunfullmäktige i Kinda tog 2016 beslut om att tillföra 20,6 MKr för 
fiberutbyggnad i Kisa tätort. Projektet startades upp omedelbart med marknadsföring i form av utskick 
och informationsmöten. Projektet omfattar alla villahushåll, hyresfastigheter (förutom KindaHus) och 
företag inom Kisa tätort. Sammantaget handlar det om i storleksordningen 900 – 1000 anslutningar. 
Under 2017 har ytterligare 43 villahushåll anmält sig för anslutning, vilket utgör 81% av villahushållen. 
Projektet har skickat ut 24 stycken offerter under året till företag och bostadsrättsföreningar. 
Fiberutbyggnaden pågår i tätorten, och alla som beställer fiberanslutning inom anmälningstiden 
kommer få fiber ansluten under 2018.  
 
Migreringsprojekt. Parallellt med tätortsprojektet har omläggning av drift i övergång till 
kommunikationsoperatör iTUX slutförts. Denna migrering har slutförts under året för samtliga aktiva 
kunder. 
 
Projekt Krågedahl i Kinda kommun har slutförts och aktivering av tjänst är nu möjlig för 46 stycken 
fastigheter.  
 
Ytterligare 23 anslutningar i form av återetableringar har slutförts. Under året har även fyra avtal för 
uthyrning av svartfiber tecknats, och flertalet förfrågningar om ytterligare svartfiberhyrning har 
inkommit. 
 
På uppdrag av Kinda kommun har en framtidsorienterad nulägesanalys påbörjats där kartläggning av 
infrastrukturen är i fokus. Dessutom har kriterier för prioritering av utbyggnad på landsbygden 
framtagits. Dessa kriterier har använts som underlag för beslut av kommande års utbyggnad. 
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Vimmerby kommun 
Projekt Vimmerby Fiber har under perioden slutfört utbyggnad i Södra Vi, Storebro och Rumskulla. Detta 
har resulterat i 180 stycken anslutningar. 
 
På Örngatan har tre fastigheter anslutits medan ytterligare fyra stycken är pågående. I Örsåsa finns åtta 
beställningar där arbetet är påbörjat.  
 

Ydre kommun 
Projekt Österbymo tätort har slutförts. 44 stycken anslutningar har bidragit till fiberutbyggnaden i 
tätorten.  
 
Projekt Dalbylandet har slutförts och fem nybyggda fastigheter har anslutits. Ytterligare beställningar till 
ännu ej bebyggda tomter har inkommit. Andra mindre projekt som slutförts är Kroksmåla (3 
anslutningar) och Njärvehult (2 anslutningar).  
 
Utöver dessa projekt har 24 stycken återetableringar genomförts i kommunen.  
 

Åtvidabergs kommun 
Projekt Åtvidaberg tätort är i full byggnation och har fått fantastiskt gensvar från fastighetsägarna. 
ITSAM projektleder kommunens satsning och projektet förbereder för 100% anslutning i tätorten. Inom 
projektet har 781 stycken anslutningar hittills genomförts 2017. Flerfamiljshus och 
bostadsrättsföreningar erbjuds anslutning i offert. 15 företag har offererats under perioden 2017. 
Företagsanslutning genomförs löpande och parallellt i förstärkt marknadsföring.  
I gott samarbete med upphandlade entreprenörer tar projektet sig an tätortens alla villafastigheter, 
flerfamiljshus och företag. Inom projektet ryms förutom nybyggnation av nät, även omläggning av drift i 
övergång till kommunikationsoperatör iTUX. Denna migrering har slutförts under året för samtliga aktiva 
kunder. 
 
Projekt Grebo har i och med att ytterligare 125 fastigheter anslutits till fibernätet nu avslutats. 
Projekt Redundans har slutförts och med detta åstadkommit redundans för sträckan Åtvidaberg – Gistad 
– Linköping – Rimforsa – Kisa vilket motsvarar ca 200 km.  
 
Tre mindre projekt har genomförts under året och resulterat i 33 stycken anslutningar. Dessa är 
Germundebo/Båtvik, Hemmingstorp samt Sjövik Hannäs. 
 
43 stycken anslutningar som ej ingår i projekten, dvs enstaka beställningar (så kallade återetableringar) 
har även anslutits till fibernätet. 
 

Ödeshögs kommun 
I Ödeshög har 40 anslutningar slutförts under året. De fastigheterna har nu stabil och framtidssäkrad 
uppkoppling tack vare fiberanslutning. Mindre projekt som slutförts är Hästholmen, Öninge och Tjugby. 
Ytterligare mindre projekt som påbörjats 2017 är Ingvaldstorp, Omberg, Stockseryd, Rusthållaren, Västra 
pilgården, Storgatan, Åby Norrgård samt Montören. I dessa områden har ca 30 stycken beställningar 
inkommit. 
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Övrigt 
I alla sex kommuner finns fortsatt stort intresse samt uppdämt behov av att vilja anlägga områdesnät av 
fiber för vidare anslutning till det kommunala stamnätet. Länsstyrelser, nätägare, utförare, kommersiella 
aktörer och ideella krafter har fortsatt möjlighet att kunna hantera, samordna och söka medel från EU:s 
stödprogram. Det finns ett stort tryck på samtliga aktörer i genomförandet. ITSAM följer utvecklingen 
och kommer att stötta nätägare och byalag i att hitta en modell för anslutning med och/eller utan 
stödmedel. 
 

SITHS/HSA  

Under 2017 fortsatte arbetet med avveckling av s.k. SIS-märkta SITHS-kort i våra medlemskommuner. 
Avvecklingsarbetet är ett steg i att effektivisera och hålla nere kostnader kopplade till korthanteringen. 
I tabellen anges antalet kort per kommun, antal kort 2016 inom parentes.   
Kommun SIS-kort Företagskort Totalt 

Kinda 31 (45) 99 (62) 130 (107) 

Åtvidaberg 118 (148) 162 (113) 280 (261) 

Boxholm 2 (16) 37 (14) 39 (30) 

Ödeshög 11 (23) 30 (18) 41 (41) 

Ydre 0 (0) 42 (39) 42 (39) 

Vimmerby 88 (110) 164 (119) 252 (229) 

Totalt 250 534 784 

 
 

Drift 

Nätgruppen 
Gruppen för aktiva nät, telefoni och säkerhet har under 2017 genomfört ett antal uppdrag inom 
områdena trådlös och trådbunden infrastruktur. Behovet av tillgängliga och stabila nät ökar när antalet 
mobila enheter ökar inom alla verksamhetsområden.  
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Systemgruppen 
Inom systemgruppen har det pågått projekt för sammanslagning av kontokataloger för Vimmerby och 
övriga ITSAM. Projektet kommer att avslutas helt under första delen av 2018. 
 
Förbättringar och uppgradering avseende identitetshantering påbörjades 2017 som ett steg i 
kvalitetssäkring och integritetsskydd gällande användarkonton. Införandet av nya tjänster såsom DaaS 
(Digitalt Skrivbord som tjänst), utskriftshantering för obemannade bibliotek mm är påbörjade och på väg 
att bli driftsatta fullt ut. 
 
Antal registrerade operativsystem som hanteras i centrala system för installation av operativsystem och 
applikationer: 

PC Antal 

Windows XP 12 

Windowx 7 3843 

Windows 8 108 

Windows 10 82 

Mac OS 16 

ChromeOS 708 

Totalt 4269 

 
Antal servrar i våra centrala datahallar 
Server Antal 

GNU Linux 18 

Windows 2003 28 

Windows 2008 77 

Windows 2012 149 

Windows 2016 17 

Totalt 289 

 
Telefoni 
Vimmerby kommun har genomfört en omläggning av sin telefoniplattform som är gemensam för 
kommuner inom Kalmar län. Omläggningen innebär att Vimmerby byter från en helt analog miljö till en 
IP-baserad likt den som för övriga ITSAM. 
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Precis som tidigare år ökar antalet mobila enheter såväl som antalet abonnemang. Eftersom fler och fler 
beställningar görs av surfmobiler, ”smartphones” ökar även antalet ärenden där användaren önskar sin 
telefon synkroniserad med e-post och kalender.  
 
Implementering av system för hantering och konfigurering av mobila enheter, MDM driftsattes under 
2017. 
 
Trenden med minskat antal fasta anknytningar fortsätter. Samtidigt ökar inte antalmobilabonnemang i 
samma omfattning utan det som sker är att personer som tidigare haft både fast anknytning och mobil 
minskar.  
 
Tabell: Antal mobilabonnemang i medlemskommunerna inklusive ITSAM t o m 2017: 

  Antal fasta anknytningar  Antal mobilabonnemang 

Kommun 

20
17

-1
2-

31
 

20
16

-1
2-

31
 

20
17

-1
2-

31
 

20
16

-1
2-

31
 

Kinda 500 466 681 658 

Boxholm 195 194 234 230 

Vimmerby 687 774 641 727 

Ydre  149 162 179 177 

Åtvidaberg 365 356 500 539 

Ödeshög 187 208 310 285 

Totalt 2 083 2 160 2 545 2 616 

 

Vadstena 
492    

Itsam 94  72  

  

Säkerhet 
Under 2017 implementerades ny säkerhetsplattform som ett steg i att kvalitetssäkra nivåerna för 
sekretess, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet gällande in- och utgående datatrafik. Plattformen 
ersatte en tidigare klassisk brandväggsmiljö. 
 
Tekniska lösningar för att höja säkerheten er en del i det pågående projekt för att möta nya direktiv och 
dataskyddsförordningen i maj 2018. Projektet startade våren 2017 och kommer fortgå hela 2018. Under 
2017 har också riktlinjerna och andra styrdokument tagets fram gällande Kris och beredskap. Till detta 
kommer införandet av RAKEL för att säkerställa kommunikationen mellan ITSAM och dess 
medlemskommuner.  
 

Service  

Servicetekniker 
Serviceteknikerna är våra ”på-platsen-tekniker”, de hanterar felavhjälpning eller förfrågningar som 
kräver fysisk tillgång till arbetsplatsen och de lokaler som utrustningen är placerad i. Hur verksamheten 
uppfattats från den enskilde användaren är, precis som för Servicedeskfunktionen, en nyckelfaktor för 
kvalitén. Serviceteknikerna hjälper även till med hela klientarbetsplatsens livscykel, från planering, 
inköp, leverans, drift och förvaltning till slutlig avveckling. Detta bildar sammantaget en effektiv och 
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flexibel hantering av IT-utrustning vilket förutom sänkta livscykelkostnader (TCO) även ger ökad 
effektivitet och produktivitet för verksamheterna. Info om klientarbetsplatsens livscykel: 
 

 Planering: Strategi, Standardisera hårdvara, Upphandla, Tjänstekatalog  

 Beställning: Inköpsfunktion, Kundstöd 

 Logistik/Leverans: Lagerhållning, Konfigurering, registrering i inventariesystem, avemballering, transport, 

på platsen installation 

 Förvaltning/support: Servicedesk, hårdvaruservice, drift, på platsen support 

 Förvaltning/Plattform: Imagehantering, Applikationsdistribution/SCCM 

 Förvaltning/ekonomi: Inventariehantering, licenshantering, finansiering, kostnadsfördelning 

 Recycling: Informationssäkerhet, certifierad radering, återanvändning internt, miljövänlig återvinning, 

rapportering 

Den 31 dec 2017 fanns det totalt 7502 datorer i medlemskommunerna. Datorerna följer en livscykel som 
innebär att de byts ut vart tredje till fjärde år och har garantier kopplade till sig under hela denna tid. 
Detta för att maskinparken ska vara uppdaterad och fungera så bra som möjligt med få avbrott. Genom 
att kommunerna nyttjar datorerna som en funktion blir detta ett sätt att renodla och förenkla IT-driften 
för verksamheterna. Under året har service tagit över ansvaret kring mobiltelefonenheterna och dess 
beställningar från telefonisammordnaren. Trenden att bärbara enheter och läsplattor fortsätter att öka 
håller i sig.  
 
Under hösten 2017 blev en nya klientupphandling klar. Då det av olika anledningar blev ett glapp mellan 
den nya och gamla leverantören av klienter ökade väntetiderna för både beställning och utbyte av 
datorer under hösten. Ett problem som nu är åtgärdat.  
 
Datorarbetsplatser per den 2017-12-31 

 

Kommun Bärbara Stationära Politikerdator Summa 
1-1 

datorer 
Totalt Läsplattor 

Boxholm 241 106 26 373 178 551 146 

Kinda 481 223 86 790 655 1445 226 

Vimmerby 896 531 0 1427 932 2359 366 

Ydre 162 79 0 241 104 345 92 

Åtvidaberg 501 199 42 742 1197 1939 209 

Ödeshög 269 73 0 342 521 863 286 

Totalt  2550 1211 154 3915 3587 7502 1325 

Fg. År aug 2538 1300 154 3992 3255 7247 1246 
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Servicedesk 
Servicedesk svarar för support till medlemskommunerna och är användarnas primära kontaktyta för IT-
relaterade frågor. Ärenden dokumenteras i ärendehanteringssystemet där Servicedesk äger ärendet 
från start till verifierat avslut med återkoppling till användaren. Servicedesk har erfarenheten och 
bemanningen för att ta emot samtliga ärenden från användare via telefon, e-post eller webbportal, 
registrera dessa i ärendehanteringssystemet och koordinera dem till övriga grupper inom ITSAM. Vissa 
ärenden tas vidare i så kallade lösningsgrupper inom verksamheternas organisation och även externa 
aktörer levererat både tjänster och produkter till verksamheterna.  
 
Med hjälp av e-post och webbportalen kan verksamheten felanmälan dygnet runt (anmälningarna efter 
klockan 17 hanteras nästa arbetsdag), detta medför att det är enkelt att anmäla och inga öppettider att 
passa. Ärendet kan även följas via servicedesksidan. Servicedesk ansvarar även för växelfunktionen för 
Itsam. 

 
En förändring är att Servicedesk börjat arbeta mer proaktivt i de projekt och förändringar som 
genomförs. Bland annat har ett arbete med att utveckla Servicedesksidan ytterligare skett så att den än 
mer fungerar som en självserviceportal. Här ska det bland annat vara enkelt att hitta guider som kan 
hjälpa användarna direkt. För 2+17 konstateras att Servicedesken nått 78 procents lösningsgrad inom en 
timme från det att ärendet registrerats. Med detta uppfylls målet från budget 2017 om en 70 procentig 
lösningsgrad. 

 
Servicedesk strävar alltid efter att arbeta med utbildning och kunskapsspridning för att på så sätt kunna 
filtrera gentemot övriga grupper i organisationen och lösa fler ärenden snabbare direkt i Servicedesk.    
 
Nedan lämnas statistik på alla avslutade ärenden för våra medlemskommuner till ITSAM under 2017 
jämfört med föregående år.  

    Lösta ärenden i % (ITSAM)  

Per år 

jan-dec 

Antal ärenden Inom 1 

timme 

Inom 2 

timmar 

Inom 

1 dag 

Inom 3 

dagar 

Inom 1 

vecka 

2013 22 265 43 50  66 78 83 

2014 26 327 50 55 69 79 84 

2015 25 862 49 54 60 79 84 

2016 28 015 47 53 68 80 
84 

2017 29 407 52 58 72 84 87 

Mål - 50 % - 60 % 70 %  80 % 

86% 

14% 

Fördelningen mellan olika 
typer av enheter: 

Bärbara Stationära
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Totalt fick servicedesk in 30 229 ärenden under året från våra medlemskommuner. Utöver detta har 1 
682 Växeltelefoniärenden registrerats.  
 
En kundnöjdhetsenkät har genomförts i början av perioden och även 2017 framkommer att Servicedesk 
är uppskattad hos våra användare. I och med att Itsam 2016 vann ”Årets servicedesk” var Itsams 
servicechef en av talarna på årets Servicedesk Forum 2017. Under forumet utsågs ITSAM:s servicechef 
till ”Årets Servicedesk Manager”. 
 

BRM - Användargrupper 
Målet med välfungerande användargrupper är att skapa god samverkan inom it- områden mellan 

medlemskommunerna och Itsam. Vidare ska strukturen bidra till en effektiv styrning av kommunalförbundet och 

därigenom skapa en it-verksamhet som underlättar arbetet inom kommunernas kärnverksamheter. Därför har vi 

tillsatt en tjänst som BRM. Denna tjänst trädde i kraft fullt ut från 1 september och är under uppbyggnad. 

 

För att vara organisationsneutralt kommer användargrupperna organiseras efter de olika funktioner 
som kommunerna svarar för. Dessa kan sammanfalla med förvaltningar men då organisationen i de sex 
kommunerna skiljer sig åt är det fokus på uppgiften snarare än förvaltning. De grupper som kommer 
finnas är: 

 Administration 

 Samhällsbyggnad 

 Utbildning 

 Vård, omsorg och socialtjänst 
 
Figur ett nedan visar hur de olika grupperna hänger samman och hur ett ärende är tänkt att hanteras. 
Flödet fungerar både uppför och nedför trappan beroende på vart frågan har väckts och ärendets art. 
Generellt gäller dock att en fråga ska lösas så lång ned i trappan som möjligt. Kan frågan lösas direkt i 
verksamheterna eller via samverkan med andra kommuner i arbetsgrupper ska frågan lösas där. Krävs 
det beslut inom verksamhetsområdet och/eller i Itsams ledningsgrupp så fattas besluten där. Frågor 
som lyfts till kommunchefsgruppen är av mer övergripande art och som berör flera 
verksamhetsområden medan direktionen fattar beslut i policyfrågor, budget med mera. Inga frågor kan 
dock lyftas i direktionen om de inte tidigare behandlats i kommunchefsgruppen.  

Figur 1: Ärendeflöde 
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Arkiv 

Fokus har under 2017 legat på råd och stöd till de kommunala verksamheterna i deras arbete med 
uppordnande av sina pappersarkiv samt arbetet med gemensam dokumenthanteringsplan. Råd och stöd 
ges även till de arkivassistenter som finns i de olika kommunerna som nu arbetar mer och mer 
självständigt. Samverkan på det nationella planet har skett bland annat via webb-nätverket ”Yammer” 
där man kan dela frågor och erfarenheter i arbetet kring informationshantering samt en rad utbildnignar 
och konferenser.  
 
Arbetet med att utarbeta en mall/ förslag till dokumenthanteringsplan/informationsplan, kopplad till 
VerkSAM, har pågått under hela året. Ett förslag till grundmall till informationsplan för den 
gemensamma informationen (central förvaltning) blev under försommaren klar och skickades ut till 
kommunerna. Det är nu varje kommuns ansvar att fortsätta arbetet med att färdigställa planen och ta 
beslut om den. Arbetet med denna grundmall har skett i nära samarbete med kommunalförbundet 
Sydarkivera. Arbetsnamnet för denna informationsplan är VerkSAM Plan. Fortsatt arbete med 
dokumenthanteringsplan/informationsplan för kärnverksamheterna fortsätter under år 2018. 
 
Itsam har under våren anordnat utbildningar i Arkiv- och informationshantering och om vad som styr 
ärendehanteringen i en kommun. Utbildningen har hållits vid 3 tillfällen i Kinda kommun och vid 4 
tillfällen i Ödeshögs kommun. Träffar med arkivassistenterna hålls 2 gånger per år. Samtliga 
arkivassistenter har bjudits in till dessa träff, även om kommunen inte längre är med i ITSAM Arkiv.  
 
Ordnande och förtecknande av arkivhandlingar har fortsatt kontinuerligt ute i kommunerna i samverkan 
med arkivassistenterna i respektive kommun. Arkivarierna upplever att arkivassistenterna och 
verksamheterna känner sig mer trygga, att sökbarheten förbättrats och att förståelsen för arkivet och 
goda arkiveringsrutiner ökat. 
 
Arkivarien har tillsammans med Itsams avdelningschefer påbörjat arbetet med att utarbeta en 
dokumenthanteringsplan/informationsplan. Eftersom Itsam saknat detta dokument tidigare innebär det 
en stor utmaning att förankra detta hos medarbetarna. Översyn av Itsams interna rutiner och 
ärendehantering pågår.  
 

E-tjänster 

Itsam har under 2017 intensifierat utvecklingsarbetet gällande olika former av e-tjänster. De olika 
tjänster som utvecklats är följande: 
 

Extern mot medborgare/företag/organisationer 

 Beställning Nybyggnadskarta 

 Anmälan om serveringsansvarig personal 

 Autogiroanmälan medgivande 

 Registreringsanmälan till kommunens tomt- och småhuskö 

 Medborgarförslag 

 Strandskydd, dispensansökan 

 Ansökan om parkeringstillstånd för funktionshindrad 

 Ansökan grävningstillstånd 

 Synpunkter 

 Fiberanslutningar; nyanslutning, återetablering, intresseanmälan 

 Registrering av mobilnummer för SMS-kod för personal och elever 

 Ansökan bygg-, mark- och rivningslov samt förhandsbesked 

 

Extern mot medborgare 

 Ansökan om färdtjänst 
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 Riksfärdtjänst 

 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

 Ansökan om skolskjuts grundskola 

 Ansökan om kontantersättning dagliga resor gymnasiet 

 

Extern mot företag/organisationer (vissa fall även medborgare) 

 Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering 

 Anmälan om ändrade ägarförhållanden alkoholhandläggning 

 Ansökan enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten enligt 8:2 alkohollagen 

 Ansökan om tillfällig trafikanordningsplan 

 

Interna processer kommunal verksamhet 

 Flyttanmälan/Nyanmälan verksamhet 

 Anmälan om adressändring 

 
Automatiserade interna processer för kommunal verksamhet 

 Registrering av mobilnummer för SMS-kod (personal och elever) 

 Byte av lösenord på AD-konto med SMS-kod (personal och elever) 

 Byte av lösenord på AD-konto med E-id (personal och elever) 

 
En utmaning har varit att få tjänsterna implementerade i verksamheterna. Här krävs ett utökat arbete 
där Itsam kan agera som projektledare för att på ett mer effektivt sätt driva utvecklingen framåt. 
Arbetet med prioritering av vilka tjänster som ska utvecklas har gjorts i en styrgrupp där samtliga 
kommuner är representerade. I detta arbete är det framöver av stor betydelse att det sker en 
inventering i respektive kommun för att fånga upp behov och lämpliga processer som skulle kunna 
digitaliseras.  
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Finansiella rapporter och noter   

Redovisningsprinciper 

Kommunalförbundet ITSAM:s redovisning har fullgjorts enligt god redovisningssed. Årsredovisningen är 
upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS1997:614) samt rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR). Kostnader och intäkter har periodiserats. 
In och utgående moms har ej förts om före bokslut jämfört med tidigare år.  
 
Avskrivningar görs planenligt, linjär metod baserat på den ekonomiska livslängden för tillgångarna. För 
tekniska anläggningar bedöms denna som grundregel till tre år medan för kommungemensamma 
system är avskrivningstiden satt efter avtalstiden, inklusive ev. optionsår.  
Anläggningar som tidigare lagts manuellt på slag 13101 och 13103 finns nu upptagna i 
anläggningsregistret. 
 
Förbättringsåtgärder i annans fastighet har skrivits av i sin helhet under 2017.  
Avskrivningarna görs på anskaffningsvärdet 
 

Resultaträkning  
 

Belopp i Tkr  
2017 2016 

 
2017  

BUDGET* 

Verksamhetens intäkter Not 1 116 668 109 378 83 843 

Verksamhetens kostnader Not 2, 3 -105 036 -103 797 -75 309 

Av- och nedskrivningar Not 4 -8 350 -4 562 -5 831 

Verksamhetens nettokostnader  3 282 1 019 2 704 
     

Gen statsbidrag o utjämning  
Finansiella intäkter 

 
Not 5 

144 
0 

0 
60 

0 
0 

Finansiella kostnader Not 6 -180 -240 0 

Resultat före extraordinära poster  3 246 839 2 515 
     

     

Extraordinära intäkter   - - 

Extraordinära kostnader   - - 

Årets resultat  3 246 839 2 515 

*Exkl kostnader/intäkter för fiberutbyggnad 
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Noter och tilläggsupplysningar till resultaträkningen 

 
Not 1 
Verksamhetens intäkter 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 116 668 109 378 

Varav Bredbandsprojekt (”in-ut”) 28 281 27 223 

Summa  116 668 109 378 

 
Not 2 
Verksamhetens kostnader 2017 2016 

Verksamhetens kostnader -105 036 -103 797 

Varav kostnader för  
huvudverksamhet 

-69 860 -67 371 

Varav kostnader för personal -24 801 -27 059 

Varav övriga verksamhetskostnader -10 375 -9 367 

I verksamhetens kostnader ovan 
ingår Bredbandsprojekt (”in-ut”) med 

-28 281  -27 223 

Summa -105 036 -103 797 

 
Not 3 
Leasing 2017 2016 

Datorer -14 379 -13 795 

Fordon -439 -263 

Övrigt 0 -467 

Summa -14 818 -14 619 

 
Not 4 
Av- och nedskrivningar 2017 2016 

Tekniska anläggningar -1 662 -1 619 

Maskiner & inventarier -6 197 -2 452 

Fordon -134 -134 

Förbättringsåtgärder i annans  
fastighet 

-357 -357 

Summa -8 350 -4 562 

 
Not 5 
Finansiella intäkter 2017 2016 

Ränta på likvida medel 0 7 

Realisationsvinst, förs fordon 0 53 

Summa 0 60 

 
Not 6 
Finansiella kostnader 2017 2016 

Räntor, banklån 143 232 

Övriga finansiella kostnader 37 6 

Summa 180 240 

*Samtliga lån är bundna med en oviktad genomsnittlig räntebindningstid på 
5,7 år. Genomsnittlig viktad upplåningsränta uppgår till 1,23 %.  
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Balansräkning  

Per den 2017-12-31 
 
Belopp i Tkr  2017 2016 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  2 496 3 998 

Maskiner och inventarier (inkl fordon)  13 622 10 092 

  
Förbättringsåtgärder i andras fastighet 

  
Not 8 

0 
0 

0 
1 302 

Summa anläggningstillgångar  16 118 15 392 

  

  

Omsättningstillgångar    

Kundfordringar Not 9 10 442 21 430 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 9 332 8 805 

Övriga kortfristiga fordringar Not 11 1 661 28 

Förråd  186 284 

Kassa och bank Not 12 2 787 3 710 

Summa omsättningstillgångar  24 408 34 257 

    

Summa tillgångar  40 526 49 649 

    
Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital    

Ingående balans  8 431 7 592 

Årets resultat  3 246 839 

Summa eget kapital  11 677 8 431 
    

Avsättningar    

Pensioner och liknande förpliktelser Not 13 1 113 1 758 

Summa avsättningar  1 113 1 758 

    

Skulder    

Långfristiga skulder Not 14 7 066 11 061 

Checkräkningskredit Not 7 0 0 

Kortfristiga skulder Not 15 20 670  28 399 

Summa skulder  27 736 39 460 

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder  40 526 49 649 
    

    

Kassaflödesanalys 

 
Belopp i Tkr  2017 2016 

    

Löpande verksamhet    

Periodens resultat  3 246 839 

Avsättning pensioner o löneskatt  1 113 1 185 

Justering för av- och nedskrivningar  8 350 4 562 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  12 709 6 586 

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar  -1 633 -408 

Ökning (-) / minskning (+) förråd, varulager och exploatering  99 -12 

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder   -8 678 - 82 

Kassaflöde från löpande verksamheten  2 497 6 084 
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Investeringsverksamhet    

Investering i materiella anläggningstillgångar   -6 463 

Försäljning /utrangering av materiella anläggningstillgångar  1 058 0 

Investering pågående projekt   0 

Ianspråktagande pågående projekt   86 

Investering i finansiella anläggningstillgångar    

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  1 058 -6 377 

    

Finansieringsverksamhet    

Långfristig upplåning, förändring   1 868 

Kortfristig skuld av långfristig upplåning, förändring  -1 359 1 607 

Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar  3 998  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  2 639 3 475 

    

Årets kassaflöde  6 226 3 182 

Likvida medel vid årets början  3 710 528 

Likvida medel vid periodens slut Not 7 
 

2 787 
 

3 710 

 

Noter och tilläggsupplysningar till Kassaflödesrapporten och balansräkningen 

 
Not 7 
Checkräkningskredit 2017 2016 

Checkräkningskredit 5 000 5 000 

Varav utnyttjad 0 0 

 

Not 8 

Förbättringsåtgärder i andras 
fastighet 

 
2017 

 

 
2016 

 

Ingående redovisat anskaffningsvärde 2 919 2 919 

Periodens investeringar 0 0 

Utgående redovisat anskaffningsvärde 0 2 919 

Ingående avskrivningar -1 617 -1 260 

Periodens avskrivningar -1 302 -357 

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -1 617 

   

Utgående redovisat värde 0 1 302 

 
Not 9 
Kundfordringar 2017 2016 

Enligt reskontra 10 441 21 430 

Nedskrivningar kundfordringar 0 0 

Summa 10 441   21 430 

 
Not 10 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

2017 2016 

Förutbetalda kostnader 1 884 7 104 

Upplupna intäkter 7 448 1 701 

Summa 9 332 10 184 

 

Not 11 
Kortfristiga fordringar 2017 2016 

Fordringar hos staten 21 28 

Moms 1 640 0 

Utgående redovisat värde 1 661  28 

 
Not 12 
Likvida medel 2017 2016 

Checkkonto 2 787 3 710 

Övriga bankkonton  0 

Summa 2 787 3 710 

 
Not 13 

Pensioner och liknande 
förpliktelser* 

 
2017 

 

 
2016 

 

Kompletterande ålderspension 896 1 415 

Årets löneskatt 217 343 

Summa 1 113 1 758 

*periodens 

Not 14 
Lån i bank- och kreditinstitut 2017 2016 

*Banklån, löptid 7 år 
 

4 050 6 061 

*Banklån, löptid 3 år 3 016 5 000 

Summa  7 066 11 061 

 

Not 15 

Kortfristiga skulder 2017 2016 

Leverantörsskulder 5 693 7 856 

Kortfristig del av lån i bank 2 151 3 510 

Semesterlöneskuld, upplupna löner 1 224 1 501 

Förutbetalda intäkter 5 297 11 048 

Övrigt 6 305 4 484 

Summa 20 669 28 399 



 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är god inom de flesta områden. Målen har dock ofta formen av aktiviteter och en 
omstrukturering av målen skedde under 2017 vilket kommer återspeglas i kommande delårsbokslut. De 
nya målen är mer övergripande och en anpassning till dessa inriktningsmål har skett redan 2017 varför 
det i ett antal fall inte varit relevant att arbeta efter den gamla strukturen.  
 
HUVUDMÅL DELMÅL AKTIVITET  MÅLUPPFYLLELSE* KOMMENTAR 

Stödja de 
kommunala 
verksamheterna i 
den digitala 
utvecklingen 

Strukturera 
leveransåtagandet för 
IT-tjänster samt skapa 
förutsättningar för 
avvecklande av anslag 

Avveckla anslag 
gällande 
kontohantering till 
förmån för fakturering 
per konto och kommun 
 
 
 
Upphandla och 
driftsätta MDM- 
verktyg 

5 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

Kontohantering 
faktureras idag 
utifrån antal 
konton per 
kommun. 
 
 
 
MDM verktyg är 
driftsatt 

 Driftsäkra den 
kommunala It-
leveransen 

Uppgradering av PKI 
certifikathantering 
 
Upphandla och 
driftsätta 
autentiseringsplattform 
 
Utreda framtida 
metakataloglösningar 

5 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 

Genomfört 
 
 
 
Upphandling klar, 
driftsättning pågår 
hösten 
 
Utredning genomförd 
 

 Säkerställa följsamhet 
mot 
dataskyddsförordning 

Utreda och förbereda 
anpassning till nya 
lagkrav 

4 
 
 
 

Arbetet pågår, 
styrgrupp finns och 
inventering är 
genomförd.  

 Förbättra 
kommunikation externt 
och internt 

Bygga Itsam portal 
 
 
 

1 
 

Utgår /ej relevant  

 Skapa en 
kostnadseffektiv och 
rationell hantering av 
befintliga IT-tjänster 

Upphandling klienter 
etc 
 
Utbyte av samtliga 
tjänste- ID kort (SIS) 
mot företagskort. 

5 
 
 
4 
 
 

Genomfört.  
 
 
Pågår, alla nya kort blir 
företagskort 
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 Förbättra och 
tydliggöra interna 
rutiner och arbetssätt 

Införa e-fakturering 
gällande kundfakturor 

4 Avtal tecknat. 
Uppsättande av system 
pågår 

 Bygga ut fiber för 
medlemskommunernas 
räkning 

Fiberutbyggnad i 
Åtvidabergs tätort 
 
Fiberutbyggnad i Kisa 
tätort 
 
Fiberutbyggnad i 
Österbymo tätort 
 
Fiberutbyggnad i Grebo 
 
Fiberutbyggnad 
Siggeryd 
 
Fiberutbyggnad 
Krågedal 
 
Utreda/förbereda 
fiberutbyggnad i 
Åtvidabergs landsbygd   
 
Utreda/förbereda 
fiberutbyggnad i Kinda 
landsbygd  
 
Utreda/förbereda 
fiberutbyggnad inom 
Ödeshög och Boxholms 
kommuner 

4 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
3 

Fortgår enligt plan 
 
 
Fortgår enligt plan 
 
 
Genomfört 
 
 
Genomfört 
 
Genomfört 
 
Genomfört 
 
Genomfört 
 
Tre mindre projekt 
genomförda 
 
 
Underlag för beslut i 
Kinda kommun arbetas 
fram 
 
Ansökningar till 
jordbruksverket 
Boxholm genomförs 

 Skapa förutsättningar 
för samverkan genom 
gemensamma tekniska 
lösningar 

Ta fram TaaS (Telefoni 
as a service) vad gäller 
hantering av 
mobiltelefoner  

1 Inte relevant 

 Nöjda användare i 
kommunerna 

Bibehålla nivå på 
användarupplevelse i 
samband med 
enkäterna 
 
Lösa 50 procent av It- 
supportärenden inom 
en timme 
 
Lösa 80 procent av It- 
supportärenden inom 
fem arbetsdagar 

5 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 

Fortsatt hög 
kundnöjdhet 
 
 
52 procent löst inom en 
timme 
 
 
83 procent löst inom 
fem arbetsdagar 

 En god personalpolitik Bibehållen låg 3 Sjukfrånvaron har ökat 



   Sid 23 (23)  

 

Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36  Kisa 
Tel: 0494 – 197 00, Fax: 0494 – 197 99, Org nr: 222000 – 2584 

sjukfrånvaro 
 
 
 
 
Genomföra årlig 
medarbetarenkät  

 
 
 
 
 
1 

något men är på 
medelnivå för 
kommuner och 
landsting.  
 
Uppskjuten på grund av 
flera förändringar i 
ledningen 

 En stabil ekonomi Uppnå budgetmål 5 Tydliggjort ekonomin 
och resultat uppnås 

     

 
*uttalande gällande måluppfyllelse anges som ett betyg 1-5 där följande menas:  
1. Dålig - Ej påbörjat  
2. Otillfredsställande – påbörjad ej avslutad eller delrapporterad  
3. Måttlig – delrapporterad  
4. God – arbete fortgår enl. plan  
5. Hög – genomfört/rapporterat 
 

























Från: Joakim Karlsson 
Skickat: den 8 juni 2018 14:16 
Till: Åtvidaberg Kommun; Ödeshög Kommunen; Boxholm Kommun; 

Kinda Kinda Kommun; Vimmerby kommun; Ydre Kommun 
Kopia: Robert Dahlberg 
Ämne: Årsredovisning år 2017 ITSAM 
Bifogade filer: Revisionsrapport PWC.pdf; Revisionsrapport.pdf; Årsbokslut år 2017 

ITSAM.docx; Protokollsutdrag 2018-04-24 § 13.docx 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Färdigt: den 11 juni 2018 08:00 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej! 
 
Sänder här ut årsredovisning år 2017 för ITSAM samt protokollsutdrag från 2018-04-24 § 13 då 
direktionen fastställde årsbokslutet. Årsbokslutet ska behandlas som information i respektive 
kommunfullmäktige.   
 
Ni som behandlat årsbokslutet i ert kommunfullmäktige kan bortse från denna information.  
 
Med vänlig hälsning 

 

Joakim Karlsson 

Kommunsekreterare 

 

 
Kommunledningsförvaltningen  

Åtvidabergs kommun 

Box 206 

597 25 Åtvidaberg 

 

Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 

Telefon: 0120-831 13 

Växel: 0120-830 00 

 

KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA 

 



Från: Tomas Peterson 
Skickat: den 21 maj 2018 13:48 
Till: Carolina Leijonram; Therese Jigsved 
Ämne: VB: Revisionsberättelse - Årsbokslut 2017 
 
FK 
 

Från: Elisabet Edlund  
Skickat: den 21 maj 2018 13:44 
Till: Tomas Peterson <tomas.peterson@vimmerby.se> 
Ämne: SV: Revisionsberättelse - Årsbokslut 2017 
 
Hej! 
Vi tar ansvarsfriheten i Kf  ,jag tog upp det med Mattias i torsdag . 
Nästa möte är den 29 maj kl 10 i Åtvidaberg. 
 
Vänligen 
Elisabet Edlund 
 

Från: Tomas Peterson  
Skickat: den 21 maj 2018 12:29 
Till: Elisabet Edlund <elisabet.edlund@atvidaberg.se>; Annicki Oscarsson 
<annicki.oscarsson@odeshog.se> 
Kopia: Hans Måhagen <hans.mahagen@kinda.se>; Britt-Marie Johansson <britt-
marie.johansson@boxholm.se>; Sven-Inge Karlsson <sven-inge.karlsson@ydre.se> 
Ämne: VB: Revisionsberättelse - Årsbokslut 2017 
 
Hej, 
Vi har den bestämda uppfattningen i Vimmerby att vi Itsamkommuner ska bevilja direktionen 
ansvarsfrihet, som vi gjort tidigare år. Mattias verkar vara av annan åsikt. Jag kommer på mötet den 29 
juni men har inte sett någon kallelse ännu. 
 
Med vänlig hälsning 
Tomas Peterson 
 

Från: Therese Jigsved  
Skickat: den 21 maj 2018 11:19 
Till: Tomas Peterson <tomas.peterson@vimmerby.se>; Helen Nilsson <helen.nilsson@vimmerby.se> 
Ämne: VB: Revisionsberättelse - Årsbokslut 2016 
 
Hej! 

 

Översänder här mailkonversation angående ITSAM:s årsredovisning och fråga om 

ansvarsfrihet. 

 

Mvh Therese 
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mailto:britt-marie.johansson@boxholm.se
mailto:britt-marie.johansson@boxholm.se
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Från: Mattias Bly  
Skickat: den 16 maj 2018 18:37 
Till: Therese Jigsved <therese.jigsved@vimmerby.se>; Ulf Svensson <ulf.g.svensson@vimmerby.se> 
Kopia: Carolina Leijonram <carolina.leijonram@vimmerby.se>; Anna Erlandsson Karlsson 
<anna.erlandssonkarlsson@vimmerby.se>; Elisabet Edlund <elisabet.edlund@atvidaberg.se> 
Ämne: Ang: Revisionsberättelse - Årsbokslut 2016 
 

Detta verkar finnas en del olika tolkning av. Självklart ska fullmäktige få en redogörelse och 

revisionsrapport för kännedom, vilket kommer ske då det i direktionen beslut anges att dessa 

handlingar går till respektive fullmäktige. Jag är dock osäker på om protokollet är justerat.  

 

Gällande beslut om ansvarsfrihet verkar det finnas olika tolk ungar då detta inte är policyn i 

exempelvis RTÖG där flera av våra kommuner är med. Jag träffar direktionens presidie i morgon 

och tar upp frågan igen.  

 

Hälsningar 

Mattias Bly  

 

Skickat från min Huawei Mobile 

 

-------- Ursprungligt meddelande -------- 

Ämne: SV: Revisionsberättelse - Årsbokslut 2016 

Från: Therese Jigsved  

Till: Mattias Bly ,Ulf Svensson  

Kopia: Carolina Leijonram ,Anna Erlandsson Karlsson  

Hej Mattias och Ulf! 
  
Jag har nu kollat upp och följande framgår av 9 kap om kommunalsamverkan enligt 

kommunallagen  
  
9 kap. 2 § 

Om inget annat anges eller följer av bestämmelserna om kommuner och landsting i denna lag, tillämpas 

dessa även för kommunalförbund. 

När ett kommunalförbund har hand om en angelägenhet som det finns bestämmelser om i en särskild 

författning, ska den författningens bestämmelser om kommuner eller landsting tillämpas för förbundet. 

Om det i någon annan författning finns särskilda bestämmelser om kommunalförbund för ett visst 

ändamål, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag. 

  

Detta innebär att alla bestämmelser i kommunallagen enligt första stycket gäller även för 

kommunalförbund. Men bara i tillämpliga delar och det kan vara svårt att tillämpa ibland. 

Men grunden är att alla bestämmelser om kommuner i kommunallagen även gäller för 
kommunalförbund. 

  

Vidare framgår följande: 

mailto:therese.jigsved@vimmerby.se
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9 kap. 13 § 

I kommunalförbund med förbundsdirektion ska revisorerna lämna en revisionsberättelse till var och en 

av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Det som sägs om fullmäktige i 5 kap. 24, 25, 32 och 49 §§ ska för 

sådana förbund gälla förbundsmedlemmarnas fullmäktige. 

  

Detta innebär att revisionsberättelse ska skickas till varje medlemskommun i ITSAM. I 5 kap 

hittar man regler om fråga om ansvarsfrihet och det är helt tydligt så att 

medlemskommunernas fullmäktigeförsamling ska besluta om ansvarsfrihet för ett 

kommunalförbunds direktion. Det står inget särskilt om godkännande av årsredovisning och 

jag tolkar det som att då gäller kommunallagens regler, dvs varje medlemskommun ska 

godkänna ITSAM:s årsredovisning. 

Vimmerby kommun är medlem i flera kommunalförbund och de skickar varje år ut 

revisionsberättelse, årsredovisning, granskningsrapporter och missiv med information om 

vad varje medlemskommun ska fatta för beslut. Min rekommendation är att även ITSAM gör 
så. 

Dessutom finns i ITSAM:s förbundsordning, § 14 om insyn i förbundets verksamhet, en 

skrivning om att ITSAM en gång årligen ska lämna en redogörelse över förbundets 
verksamhet till varje medlems fullmäktige.  

Det finns önskemål om att ITSAM kommer till fullmäktiges sammanträde i Vimmerby den 28 

maj. Skickar ni över revisionsberättelse, årsredovisning mm till mig omgående så kan vi 
hantera ärendet om årsredovisning och ansvarsfrihet i maj. Annars får vi ta det den 18 juni. 

  

Mvh Therese 
_______________________________ 
Therese Jigsved 
Kanslijurist 

  

Vimmerby kommun 

Administrativa avdelningen 
Stadshuset 
598 81  VIMMERBY  

0492-76 90 06, direkt 

Besök oss gärna på: http://www.vimmerby.se 

  

  
  
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta meddelande 
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Från: Mattias Bly  
Skickat: den 24 april 2018 11:04 
Till: Therese Jigsved <therese.jigsved@vimmerby.se> 
Ämne: SV: Revisionsberättelse - Årsbokslut 2016 
  
Det handlar inte om styrdokumenten utan om organisation av ett kommunalförbund. 
Kommunalförbundet har ett eget organisationsnummer och egen högsta politiska styrning. Det är därför 
inte upp till kommunerna att fatta beslut om ansvarsfrihet eller godkänna årsredovisning. Vi har jämfört 
med andra kommunalförbund exempelvis för räddningstjänsten i Östergötland och där är det endast 
ärenden för kännedom. 
  
/Mattias 
  

Från: Therese Jigsved  
Skickat: den 24 april 2018 11:01 
Till: Mattias Bly <mattias.bly@itsam.se> 
Ämne: Revisionsberättelse - Årsbokslut 2016 
  
Hej! 
  
Förra året godkände fullmäktige ITSAMS årsbokslut och beviljade ansvarsfrihet utifrån den 

revisionsberättelse som ITSAM revisorer tog fram. Men styrdokumenten kanske har ändrats 

sedan dess? 
  
Vad gäller ansvarsfrihet för direktionen så är jag ganska säker på att det är fullmäktige i 

medlemskommunerna som beviljar det. 
  
Mvh Therese 
_______________________________ 
Therese Jigsved 
Kanslijurist 

  

Vimmerby kommun 

Administrativa avdelningen 
Stadshuset 
598 81  VIMMERBY  

0492-76 90 06, direkt 

Besök oss gärna på: http://www.vimmerby.se 

  

  
  
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta meddelande 
  
  
  

mailto:therese.jigsved@vimmerby.se
mailto:mattias.bly@itsam.se
http://www.vimmerby.se/


Från: Therese Jigsved 
Skickat: den 16 maj 2018 17:08 
Till: Mattias Bly; Ulf Svensson 
Kopia: Carolina Leijonram; Anna Erlandsson Karlsson 
Ämne: SV: Revisionsberättelse - Årsbokslut 2016 
 
Hej Mattias och Ulf! 

 

Jag har nu kollat upp och följande framgår av 9 kap om kommunalsamverkan enligt 

kommunallagen  

 

9 kap. 2 § 

Om inget annat anges eller följer av bestämmelserna om kommuner och landsting i denna lag, tillämpas 

dessa även för kommunalförbund. 

När ett kommunalförbund har hand om en angelägenhet som det finns bestämmelser om i en särskild 

författning, ska den författningens bestämmelser om kommuner eller landsting tillämpas för förbundet. 

Om det i någon annan författning finns särskilda bestämmelser om kommunalförbund för ett visst 

ändamål, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag. 

 

Detta innebär att alla bestämmelser i kommunallagen enligt första stycket gäller även för 

kommunalförbund. Men bara i tillämpliga delar och det kan vara svårt att tillämpa ibland. 

Men grunden är att alla bestämmelser om kommuner i kommunallagen även gäller för 
kommunalförbund. 

 

Vidare framgår följande: 

9 kap. 13 § 

I kommunalförbund med förbundsdirektion ska revisorerna lämna en revisionsberättelse till var och en 

av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Det som sägs om fullmäktige i 5 kap. 24, 25, 32 och 49 §§ ska för 

sådana förbund gälla förbundsmedlemmarnas fullmäktige. 

 

Detta innebär att revisionsberättelse ska skickas till varje medlemskommun i ITSAM. I 5 kap 

hittar man regler om fråga om ansvarsfrihet och det är helt tydligt så att 

medlemskommunernas fullmäktigeförsamling ska besluta om ansvarsfrihet för ett 

kommunalförbunds direktion. Det står inget särskilt om godkännande av årsredovisning och 

jag tolkar det som att då gäller kommunallagens regler, dvs varje medlemskommun ska 
godkänna ITSAM:s årsredovisning. 

Vimmerby kommun är medlem i flera kommunalförbund och de skickar varje år ut 

revisionsberättelse, årsredovisning, granskningsrapporter och missiv med information om 

vad varje medlemskommun ska fatta för beslut. Min rekommendation är att även ITSAM gör 
så. 

Dessutom finns i ITSAM:s förbundsordning, § 14 om insyn i förbundets verksamhet, en 

skrivning om att ITSAM en gång årligen ska lämna en redogörelse över förbundets 
verksamhet till varje medlems fullmäktige.  

https://zeteo.nj.se/linkresolver/clink/xsfs_2017q725_9_kap_2_px
https://zeteo.nj.se/linkresolver/clink/xsfs_2017q725_9_kap_13_px


Det finns önskemål om att ITSAM kommer till fullmäktiges sammanträde i Vimmerby den 28 

maj. Skickar ni över revisionsberättelse, årsredovisning mm till mig omgående så kan vi 
hantera ärendet om årsredovisning och ansvarsfrihet i maj. Annars får vi ta det den 18 juni. 

 

Mvh Therese 

_______________________________ 
Therese Jigsved 
Kanslijurist 

 

Vimmerby kommun 

Administrativa avdelningen 
Stadshuset 
598 81  VIMMERBY  

0492-76 90 06, direkt 

Besök oss gärna på: http://www.vimmerby.se 

 

 
 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta meddelande 

 
 
 

 

 

 

 

Från: Mattias Bly  
Skickat: den 24 april 2018 11:04 
Till: Therese Jigsved <therese.jigsved@vimmerby.se> 
Ämne: SV: Revisionsberättelse - Årsbokslut 2016 
 
Det handlar inte om styrdokumenten utan om organisation av ett kommunalförbund. 
Kommunalförbundet har ett eget organisationsnummer och egen högsta politiska styrning. Det är därför 
inte upp till kommunerna att fatta beslut om ansvarsfrihet eller godkänna årsredovisning. Vi har jämfört 
med andra kommunalförbund exempelvis för räddningstjänsten i Östergötland och där är det endast 
ärenden för kännedom. 
 
/Mattias 
 

Från: Therese Jigsved  
Skickat: den 24 april 2018 11:01 
Till: Mattias Bly <mattias.bly@itsam.se> 
Ämne: Revisionsberättelse - Årsbokslut 2016 
 
Hej! 

http://www.vimmerby.se/
mailto:therese.jigsved@vimmerby.se
mailto:mattias.bly@itsam.se


 

Förra året godkände fullmäktige ITSAMS årsbokslut och beviljade ansvarsfrihet utifrån den 

revisionsberättelse som ITSAM revisorer tog fram. Men styrdokumenten kanske har ändrats 

sedan dess? 

 

Vad gäller ansvarsfrihet för direktionen så är jag ganska säker på att det är fullmäktige i 

medlemskommunerna som beviljar det. 

 

Mvh Therese 

_______________________________ 
Therese Jigsved 
Kanslijurist 

 

Vimmerby kommun 

Administrativa avdelningen 
Stadshuset 
598 81  VIMMERBY  

0492-76 90 06, direkt 

Besök oss gärna på: http://www.vimmerby.se 

 

 
 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta meddelande 

 
 

 

http://www.vimmerby.se/


 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 150 Dnr 2018/000189 214 

Trädplan - fördjupning av Vackra Vimmerby 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Trädplan för 

Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Vimmerbys stadsträdgårdsmästare har tillsammans med stadsarkitekten fått i 

uppdrag att ta fram en ny trädplan för Vimmerby kommun.  

 

Trädplanen är ett komplement till gestaltningsprogrammet Vackra 

Vimmerby och kommer att ersätta den gamla trädplanen som gjordes år 

2000. 

 

Den nya trädplanen är ett mer vägledande dokument som fokuserar på att 

välja rätt träd till rätt plats samt värdet av att skapa utrymme för tillväxt. Det 

läggs också stor vikt vid att sköta redan befintliga träd på rätt sätt och att 

aktsamma dessa vid mark- och byggnadsarbeten. Den är med andra ord en 

manual för att värna om de träd vi har och för att skapa nya växtplatser och 

ge dem bästa för-utsättningar att växa och trivas. Trädplanen ska ses som en 

konkret handlingsplan, till skillnad mot gestaltningsprogrammet som anger 

riktlinjer för att skapa en vacker, hemtrevlig miljö för alla invånare. 

 

Trädplanen har samråtts internt under framtagandet. De synpunkter och 

kommentarer som har framförts redovisas i en samrådsredogörelse där även 

ställningstagande till dessa redovisas.  

 

Kommunstyrelsen kommer att avsätta medel till gestaltningsprojekt inom 

ramen för ”Vackra Vimmerby”. Samhällsbyggnadsavdelningen kommer att 

prioritera angelägna gestaltningsprojekt varje år som sedan ska 

kostnadsberäknas innan det äskas pengar för varje delprojekt. 

 

Vid dagens sammanträde deltar stadsarkitekt Sara Dolk som redogör för 

ärendet. 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Trädplan för 

Vimmerby kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Trädplan för Vimmerby kommun 

Samrådsredogörelse avseende Trädplan för Vimmerby kommun 

Tjänsteskrivelse Sara Dolk, stadsarkitekt 2018-03-27 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 Dnr 2018/000189 214 

Trädplan - fördjupning av Vackra Vimmerby 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Trädplan för 

Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Vimmerbys stadsträdgårdsmästare har tillsammans med stadsarkitekten fått i 

uppdrag att ta fram en ny trädplan för Vimmerby kommun.  

Trädplanen är ett komplement till gestaltningsprogrammet Vackra 

Vimmerby och kommer att ersätta den gamla trädplanen som gjordes år 

2000. 

Den nya trädplanen är ett mer vägledande dokument som fokuserar på att 

välja rätt träd till rätt plats samt värdet av att skapa utrymme för tillväxt. Det 

läggs också stor vikt vid att sköta redan befintliga träd på rätt sätt och att 

aktsamma dessa vid mark- och byggnadsarbeten. Den är med andra ord en 

manual för att värna om de träd vi har och för att skapa nya växtplatser och 

ge dem bästa för-utsättningar att växa och trivas.  

Trädplanen ska ses som en konkret handlingsplan, till skillnad mot 

gestaltningsprogrammet som anger riktlinjer för att skapa en vacker, 

hemtrevlig miljö för alla invånare. 

 

Trädplanen har samråtts internt under framtagandet. De synpunkter och 

kommentarer som har framförts redovisas i en samrådsredogörelse där även 

ställningstagande till dessa redovisas.  

 

Kommunstyrelsen kommer att avsätta medel till gestaltningsprojekt inom 

ramen för ”Vackra Vimmerby”. Samhällsbyggnadsavdelningen kommer att 

prioritera angelägna gestaltningsprojekt varje år som sedan ska 

kostnadsberäknas innan det äskas pengar för varje delprojekt. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Trädplan för 

Vimmerby kommun.  



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Trädplan 

Samrådsredogörelse  

Tjänsteskrivelse Sara Dolk, stadsarkitekt 2018-03-27 

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunala nämnder och bolag  

 

___________________ 

 



 

 

1 (2) 
 Tjänsteskrivelse 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Sara Dolk 
Stadsarkitekt 
 

2018-03-27 

 

Dnr 

Antagande av trädplan 
Fördjupning av ”Vackra Vimmerby” 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna trädplanen till kommunfullmäktige 

för antagande. 

 
Sammanfattning 

För att säkerställa en framtida grön kommun har en trädplan tagits fram. Träd-

planen är ett komplement till gestaltningsprogrammet ”Vackra Vimmerby” som 

är ett styrdokument i kommunens arbete med det offentliga rummet.  

 

Ärendebeskrivning 

Vimmerbys stadsträdgårdsmästare har tillsammans med stadsarkitekten fått i 

uppdrag att ta fram en ny trädplan för Vimmerby kommun.  

Trädplanen är ett komplement till gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby 

och kommer att ersätta den gamla trädplanen som gjordes år 2000. 

Den nya trädplanen är ett mer vägledande dokument som fokuserar på att välja 

rätt träd till rätt plats samt värdet av att skapa utrymme för tillväxt. Det läggs 

också stor vikt vid att sköta redan befintliga träd på rätt sätt och att aktsamma 

dessa vid mark- och byggnadsarbeten. Den är med andra ord en manual för att 

värna om de träd vi har och för att skapa nya växtplatser och ge dem bästa för-

utsättningar att växa och trivas.  

Trädplanen ska ses som en konkret handlingsplan, till skillnad mot gestalt-

ningsprogrammet som anger riktlinjer för att skapa en vacker, hemtrevlig miljö 

för alla invånare. 

 

Trädplanen har samråtts internt under framtagandet. De synpunkter och kom-

mentarer som har framförts redovisas i en samrådsredogörelse där även ställ-

ningstagande till dessa redovisas.  

 

Kommunstyrelsen kommer att avsätta medel till gestaltningsprojekt inom ra-

men för ”Vackra Vimmerby”. Samhällsbyggnadsavdelningen kommer att prio-

ritera angelägna gestaltningsprojekt varje år som sedan ska kostnadsberäknas 

innan det äskas pengar för varje delprojekt. 

 

Skickas till 
Samtliga kommunala nämnder och bolag  

 



 

 Tjänsteskrivelse 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Sara Dolk 
Stadsarkitekt 
 

2018-03-27 

 

2 (2) 

Bilagor 

Trädplan (antagandehandling 2018-02-28) 

Samrådsredogörelse (upprättad 2018-01-25) 

 
 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 139 Dnr 2018/000260 006 

Sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

sammanträdeskalender för kommunfullmäktige för 2019.  

 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdeskalender för kommunfullmäktige har upprättats av 

administrativa avdelningen. Kommunstyrelsen och övriga nämnder fattar 

själva beslut om respektive sammanträdesplanering. 

 

Kommunfullmäktige föreslås sammanträda enligt följande 2019: 

 

28 januari 

25 februari 

25 mars 

29 april 

27 maj 

17 juni 

30 september 

21 oktober 

25 november 

16 december 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna sammanträdeskalender för kommunfullmäktige för 2019.  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Axel Stenbeck, administrativa avdelningen, Id 60985 

Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, KSAU § 139 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 139 Dnr 2018/000260 006 

Sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2019 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

sammanträdeskalender för kommunfullmäktige för 2019.   

 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdeskalender för kommunfullmäktige har upprättats av 

administrativa avdelningen. Kommunstyrelsen och övriga nämnder fattar 

själva beslut om respektive sammanträdesplanering. 

Kommunfullmäktige föreslås sammanträda enligt följande: 

 

28 januari  17 juni 

25 februari  30 september 

25 mars  21 oktober 

29 april  25 november 

27 maj  16 december 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

sammanträdeskalender för kommunfullmäktige för 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Axel Stenbeck, administrativa avdelningen, id 60985.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder och bolag 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0  

 
 
Administrativa avdelningen 

Axel Stenbeck 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(1) 

Datum 

2018-05-03  
Referens 

VIMKS 2018/000260/006  

 
Id 

60985  

 

 

  
Kommunfullmäktige 

 

Sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

sammanträdeskalender för kommunfullmäktige för 2019.   

Ärendet 

Förslag till sammanträdeskalender för kommunfullmäktige har upprättats av 

administrativa avdelningen. Kommunstyrelsen och övriga nämnder fattar själva 

beslut om respektive sammanträdesplanering. 

Kommunfullmäktige föreslås sammanträda enligt följande: 

28 januari 

25 januari 

25 mars 

29 april 

27 maj 

17 juni 

30 september 

21 oktober 

25 november 

16 december 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder och bolag 

Administrativa avdelningen 

Axel Stenbeck 

Kommunsekreterare  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 173 Dnr 2018/000317 174 

Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Vimmerby 

kommuns sotnings- och brandskyddskontrolltaxa uppräknas med 1.96% från 

och med den 2018-07-01.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har sina taxor för rengöring (sotning) och brandskydds-

kontroll kopplade till det index som årligen lämnas via Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL). Index för 2018 finns publicerat via SKL:s cirkulär 

18:11.  

 

Vid arbetsutskottets sammanträde förelåg brandmästare Roger Linders 

förslag om sotningsindex för 2018.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger arbetsutskottets förslag.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen i sin tur föreslår kommun-

fullmäktige besluta att Vimmerby kommuns sotnings- och brandskydds-

kontrolltaxa uppräknas med 1.96% från och med den 2018-07-01.  

 

Beslutsunderlag 

SKLs cirkulär 18:11, Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2018 

Tjänsteskrivelse från brandmästare Roger Linder, Id 61518 

Arbetsutskottets beslut 2018-06-12, KSAU § 165 

 

 

Beslutet skickas till 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 165 Dnr 2018/000317 174 

Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen i sin tur föreslår kommunfullmäktige 

besluta att Vimmerby kommuns sotnings- och brandskyddskontrolltaxa uppräknas 

med 1.96% från och med den 2018-07-01.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har sina taxor för rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll kopplade till det index som årligen lämnas via Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL). Index för 2018 finns publicerat via SKL:s 

cirkulär 18:11.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger brandmästare Roger Linders förslag om 

sotningsindex för 2018.  

 

Beslutsunderlag 

SKLs cirkulär 18:11, Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2018 

Tjänsteskrivelse från brandmästare Roger Linder, Id 61518 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 





 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-06-11 

Dnr 2018/000317/10 

Id 61518 

1(5) 

 

KSF, Räddningstjänsten 

Roger Linder 

Post: Vimmerby kommun, Räddningstjänsten, Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby. Besök: Lundgatan 15 

Telefon: 0492 76 93 31  Fax: 0492- 132 60  E-post: roger.linder@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se  
Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt  Bankgiro: 577-2777  Plusgiro: 7 48 59-0 

Kommunstyrelsen 
 

 

Taxehöjning av sotnings- och brandskyddskontrolltaxa för Vimmerby kommun 
2018. 
 

 
Förslag till beslut 

att Vimmerby kommuns sotnings- och brandskyddskontrolltaxa uppräknas med 1.96% från 

och med den 2018-07-01. 

 

 
Ärendet 

Vimmerby kommun har sina taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll kopplade 

till det index som årligen lämnas via Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Index för 

2018 finns publicerat via SKL:s cirkulär 18:11.  

 

 
Beslutet ska skickas till 

Räddningstjänsten 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Vimmerby Sotningsdistrikt AB 

 
Beslutsunderlag 

SKLs cirkulär 18:11 

Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2018, 

 

Roger Linder 

Brandmästare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:roger.linder@vimmerby.se


 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-06-11 

Dnr 2018/000317/10 

Id 61518 

2(5) 

 

KSF, Räddningstjänsten 

Roger Linder 

Post: Vimmerby kommun, Räddningstjänsten, Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby. Besök: Lundgatan 15 

Telefon: 0492 76 93 31  Fax: 0492- 132 60  E-post: roger.linder@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se  
Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt  Bankgiro: 577-2777  Plusgiro: 7 48 59-0 

 

 

 

Brandskyddskontrolltaxa 2018. 

Taxan bygger på ett enhetspris för specificerade objekt enligt nedan.  

Objekt som ej upptas i objektslistan (imkanaler i restaurangkök och värme-centraler m fl.) men som 

skall brandskyddskontrolleras sker timdebitering med 

aktuell timtaxa:  

 

Timtaxa 2018: 821,40/tim                   (SKL:s  sotningsindex för 2018 + 1,96 %) 

(Timtaxa 2017: 805,60 /tim) 

 

Objekt Kontrollavgift 

  Helårsbebott hus 

 

Fritidshus 

1. Fastighet med en eldstad och tillhörande skorsten 863,10 863,10 

    

2. Fastighet med en eldstad samt en öppen spis, kamin 

eller liknande eldstad kopplad till samma skorsten 

enligt pkt 1  

1000,10 1000,10 

    

3. Fastighet med en eldstad och tillhörande skorsten samt 

öppen spis, kamin eller liknande eldstad kopplad till 

egen skorsten 

1 068,60 1 068,60 

 

Avgift för fördjupad brandskyddskontroll och efterkontroll. 

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd eller vid behov av fördjupad 

brandskyddskontroll debiteras timersättning med utgångspunkt från timtaxan. 

Fördjupad brandskyddskontroll kan vara aktuell när det i samband med brandskydds-

kontrollen framkommer behov av t.ex. röktrycksprovning eller temperaturmätning. 

 

Särskilda bestämmelser. 

För extra inställelse, då kontroll inte kunnat utföras enligt ordinarie budning och särskilda skäl 

för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök enligt timtaxan. 

 

Indexreglering av taxan. 

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen av de centrala parterna 

Sveriges kommuner och landsting och Skorstensfejarmästarnas Riksförbund publicerat 

sotningsindex. 

 

 

 

 

 

mailto:roger.linder@vimmerby.se
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KSF, Räddningstjänsten 

Roger Linder 

Post: Vimmerby kommun, Räddningstjänsten, Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby. Besök: Lundgatan 15 

Telefon: 0492 76 93 31  Fax: 0492- 132 60  E-post: roger.linder@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se  
Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt  Bankgiro: 577-2777  Plusgiro: 7 48 59-0 

 
Redovisning taxans uppbyggnad. 
 

Timtaxa vid brandskyddskontroll 2018: 821,40 (13,70/min) 

Objekt 1. 
 

Helårsbebott 

hus: 

  Fritidshus:   

Grundavgift 18 min x 13,70 246,60 Grundavgift 27 min x 13,70 369,90 

      

Kontrollavgift 45 min x 13,70 616,50 Kontrollavgift 36 min x 13,70 493,20 

 

 

  

863,10 

   

863,10 

Objekt 2. 
 

Helårsbebott 

hus: 

  Fritidshus:   

Grundavgift 18 min x 13,70 246,60 Grundavgift 27 min x 13,70 369,90 

Kontrollavgift 45 min x 13,70 616,50 Kontrollavgift 36 min x 13,70 493,20 

Ytterligare en 

eldstad  

10 min x 13,70 137,00 Ytterligare en 

eldstad  

10 min x 13,70 137,00 

   

1000,10 

   

1000,10 

Objekt 3. 
 

Helårsbebott 

hus: 

  Fritidshus:   

Grundavgift 18 min x 13,70 246,60 Grundavgift 27 min x 13,70 369,90 

Kontrollavgift 45 min x 13,70 616,50 Kontrollavgift 36 min x 13,70 493,20 

Ytterligare en 

eldstad med 

egen skorsten  

15 min x 13,70 205,50 Ytterligare en 

eldstad med 

egen skorsten 

15 min x 13,70 205,50 

   

1 068,60 

   

1 068,60 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
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KSF, Räddningstjänsten 

Roger Linder 

Post: Vimmerby kommun, Räddningstjänsten, Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby. Besök: Lundgatan 15 

Telefon: 0492 76 93 31  Fax: 0492- 132 60  E-post: roger.linder@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se  
Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt  Bankgiro: 577-2777  Plusgiro: 7 48 59-0 

Sotningstaxa 2018. 

 

Sammanställning sotningstaxa och utgångspunkt för uppräkning via index, som lämnas via 

Sveriges kommuner och landsting. 

Timtaxa som är utgångspunkt för kommande uppräkningarna när aktuellt index lämnas via 

Sveriges kommuner och landsting. 

 
År Timtaxa officiellt index 

2008 379,40 

2.49 % fr.o.m. 1/4 2008 

2009 391,30 

3,14 % fr.o.m. 1/4 2009 
2010 400,90 

2,45 % fr.o.m. 1/7 2010  

2011 406,40 

1.37 % fr.o.m. 1/4 2011 

2012 

 
421,50 

3,71 % fr.o.m. 1/7 2012 

2013 428,75 

1,72 % fr.o.m. 1/7 2013 

2014 

 
436,90 

1,90 % fr.o.m. 1/5 2014 

2015 445,10 

1,88 % fr.o.m. 1/5 2015 

2016 455,25 

2,28 % fr.o.m. 1/7 2016 

2017 465,30 

2,21 % fr.o.m. 1/7 2017 

2018 474,40 

1,96 % fr.o.m. 1/7 2018 
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KSF, Räddningstjänsten 

Roger Linder 

Post: Vimmerby kommun, Räddningstjänsten, Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby. Besök: Lundgatan 15 

Telefon: 0492 76 93 31  Fax: 0492- 132 60  E-post: roger.linder@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se  
Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt  Bankgiro: 577-2777  Plusgiro: 7 48 59-0 

Nya objektpriser i sotningstaxan uppräknade enligt 
sotningsindex för 2018. 
 

Beräknat på ett timpris: 2018 474,40 (7,90/min) 

  2017 465,30 (7.75/min) 

1.Objekt i småhus 

       

1.1 Grundavgift (antal min. x timpris/60)           2018                           

1.1.1 Helårsbebott hus        (18 minuter) 142,20 

1.1.2 Fritidshus                    (27 minuter) 213,30 

 

Objekt Objektstid Objektspris 

1.2 Objektsavgift   

1.2.1.1 Värmepanna olja 25,32 200,05 

1.2.1.1.1          Miljögodkänd 30,32 239,55 

1.2.1.2 Värmepanna fast bränsle 30,32 239,55 

1.2.1.2.1         Miljögodkänd 35,50 280,45 

1.2.2    Braskamin 22,50 177,75 

1.2.3    Lokaleldstad 20,00 158,00 

   

1.3 Tilläggsavgift   

1.3.1.1 Förbindelsekanal 1,0 - 2,5 m 3,84 30,35 

1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6 - 5,0 m 9,48 74,90 

 

2 Övriga objekt 

2.2 Värmepanna            - 50 Mcal/h Debiteras enl 1.1 och 1.2 

      51 -100 46,94 370,85 

    101 - 150 54,43 430,00 

    151 - 200 62,49 493,65 

    201 - 250 65,65 518,65 

    251 - 300 70,36 555,85 

2.2 sidopanna                 - 50 16,18 127,80 

      51 - 100 29,47 232,80 

    101 - 150 36,96 292,00 

    151 - 200 45,02 355,65 

    201 - 250 48,18 380,60 

    251 - 300 52,89 417,85 

2.3.1 Separat rökkanal   4,00 31,60 

4.2    Hämtning av stege   6,00 47,40 

4.3    Administrationsavgift   9,00 71,10 
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Medborgarförslag  2018-06-13 

Bilaga 1 

Med ansvar, mod, fantasi och en dos samarbete kan man skapa fler 

förskoleplatser i Djursdala! 

 

I Djursdalabygden väntar många, minst ett 10-tal, barn på att få en plats på ortens förskola 

Backsippan, men som det ser ut just nu kommer de få vänta länge, med kötider på 2-3 år. En 

del av barnen som står i kö/omplaceringskö kommer med stor sannolikhet inte få möjligheten 

att gå på förskola på den ort där de bor och senare kommer att gå i skola på. Det är något som 

vi föräldrar tycker är en stor förlust. Dels med tanke på resor som barnen behöver göra till 

förskola på annan ort samt otryggheten i att få en helt ny klass med helt nya personer senare 

vid skolstart. Barnen bor och lever i Djursdala, och vi borde ge dem möjligheten att gå på 

förskolan som ju finns i bygden. Idag har Djursdalabygden vuxit ur de befintliga 

förskolelokalerna, men med ansvar, mod, fantasi och samarbete anser vi att man kan, likt på 

flera andra enheter i kommunen, skapa fler förskoleplatser för att alla som vill ska få 

möjligheten att gå på förskola på den ort där de bor och senare kommer att gå i skolan på.  

Vårt förslag är att man utökar antalet platser på förskolan i Djursdala på följande sätt. 

-Utökar samarbetet med skolan och fritidshemmet, och utnyttjar lokaler som under vissa tider 

inte används av skolan. Starta en 4-5-årsgrupp som kan utnyttja skollokaler, fritids och 

gymnastiksalen, då minskar trycket på befintlig förskolelokal och fler kan få plats på 

förskolan.  

-Utnyttja den vackra omgivningen med skog, betesmarker och kulturmarker kring förskolan, 

låt pedagogerna använda utomhusmiljön som ett verktyg för att ta till vara på barnens fantasi 

och vetgirighet. Utöka barnens utevistelse genom att starta exempelvis en Skogsmulle-

förskola eller en I ur och skur-förskola, och minska på så sätt trycket på befintlig 

förskolelokal. 

Över tid är dessa lösningar bra, inga större investeringskostnader och lösningarna är flexibla 

om det blir mindre barnkullar i framtiden. Vi ser en enkel lösning utan att behöva bygga ut 

eller tillsätta moduler. Genom att ge barnen i Djursdala möjlighet till deras förskola på orten 

minskar trycket på övriga förskolor i kommunen.  

 

Låt oss tillsammans fokusera på lösningar, personal, ledare, politiker och föräldrar kan 

tillsammans skapa möjligheter till fler förskoleplatser i Djursdalabygden.  

 

Vi som står bakom medborgarförslaget är följande; 

Ida Myrsäter, Simon Myrsäter, Johannes Karlsson, Sara Stridh, Elsa Karlsson, Andreas 

Jonsson, Kristina Pettersson, Joakim Gunnarsson, Lovisa Milton, Joakim Persson, Annie 

Hermansson, Mathias Lundahl, Sandra Carlsson, Axel Carlsson.  



Från: Ida Ericson <aeda90@hotmail.com> 
Skickat: den 13 juni 2018 22:16 
Till: Vimmerby kommun 
Ämne: Medborgarförslag med bilaga 
Bifogade filer: Bilaga 1.docx; Medborgarförslag.pdf 
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