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Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Dag: 2021-05-10 

Tid:  Kl 18:00 

Plats: Plenisalen samt digitalt via Zoom 

 
 Ärendelista  
Inledning 
1 Val av protokolljusterare 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige utser Cissi Hammar (S) att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll. 
 

Informationsärenden 
2 Ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger frågestunden till handlingarna. 
 

3 Meddelanden till kommunfullmäktige år 2021 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till 
handlingarna. 
 
Föredragande: Ordförande för kommunens revisorer, Roland Ilemark (S) 
 

4 Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Peter 
Karlsson (C) om ”Nattis” i Vimmerby 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger interpellationen till 
handlingarna. 
 

Beslutsärenden 
5 Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet år 2020 - kommunen 

Förslag till beslut:  
a. Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna. 
b. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. 
c. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och 
utbildningsnämnden. 
d. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden. 
e. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för 
miljö och bygg. 
f. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndaren. 



g. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensamma 
hjälpmedelsnämnden. 
h. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden. 
i. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för demokratiberedningen. 
 
Föredragande: Ordförande för kommunens revisorer, Roland Ilemark (S) 
 

6 Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet år 2020 - Kommunalförbundet 
ITSAM 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet ITSAM:s årsredovisning 
för verksamhetsåret 2020. 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ITSAM:s direktion för 
verksamhetsåret 2020. 
 
Föredragande: Ordförande för kommunens revisorer, Roland Ilemark (S) 
 

7 Folkhälsoplan år 2021-2024 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar Folkhälsoplan för Vimmerby 
kommun år 2021-2024. 
 

8 Policy mot klotter och annan skadegörelse 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar Policy mot klotter och liknande 
skadegörelse i Vimmerby kommun. 
 

9 Justering av taxa för sotning och brandskyddskontroll fr.o.m. 2021-06-01 
Förslag till beslut: Vimmerby kommuns sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 
nedräknas med 7.27% från och med 2021-06-01. 
 

10 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal i Vimmerby 
kommun 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige godkänner och antar styrdokumentet Riktlinjer för 
markanvisningar i Vimmerby kommun, Id 2021.1085 
Kommunfullmäktige godkänner och antar styrdokumentet Riktlinjer för 
exploateringsavtal i Vimmerby kommun, Id 2021.1086 
 

11 Tomtköregler för Vimmerby kommun 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige godkänner uppdatering av styrdokumentet ”Tomtköregler 
för Vimmerby kommun” 
Kommunfullmäktige låter uppdaterat styrdokument ersätta befintlig utgåva av 
tomtköregler, Id 2019.339. 
 

12 Motion om klimatsmart fordonsförvaltning 
Förslag till beslut: 



1. Kommunfullmäktige avslår förslaget att ta fram en strategisk 
transportplan. 

2. Kommunfullmäktige avslår förslaget att, under nuvarande förhållanden, 
ytterligare utveckla samordningen av upphandlingen av 
kommunkoncernens fordon. 

3. Kommunfullmäktige avslår förslaget att, under nuvarande förhållanden, 
ytterligare utveckla upphandlingen av förvaltning/ service av 
kommunens fordonsflotta. 

 
13 Motion om att Vimmerby kommun ska införa en handlingsplan för 

särbegåvade barn 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Motivering: Ett arbete och utvecklingsområde har redan identifierats av 
förvaltningen, och ett utvecklingsarbete har initierats och pågår. 
 
Reservationer: Emil Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

 
 
Vimmerby 2021-05-07 
 
Leif Larsson   Jenny Andersson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
Handlingarna finns på kommunens hemsida: 
http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/politikochdemokrati/motenkallelserochpro
tokoll/kommunfullmaktigeskallelseochprotokoll  
 
Information till dig som förtroendevald finns på hemsidan:  
http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald  
 
Anmälan av förhinder, för inkallande av ersättare 
Sänd e-post till kommunens huvudbrevlåda: kommun@vimmerby.se  
Kontakta din gruppledare. 
 
Vid frågor kontakta 
Liselott Frejd  
Administratör 
0492/ 76 90 18 
liselott.frejd@vimmerby.se  

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

 

Nästa sammanträde infaller den 14 juni 2021.

http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/politikochdemokrati/motenkallelserochprotokoll/kommunfullmaktigeskallelseochprotokoll
http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/politikochdemokrati/motenkallelserochprotokoll/kommunfullmaktigeskallelseochprotokoll
http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald
mailto:kommun@vimmerby.se
mailto:liselott.frejd@vimmerby.se
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Fråga om klotter till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Marie Nicholson

Läste att ni tagit fram en policy mot klotter och min fråga är

1. Hur utbrett är klottret i Vimmerby kommun?
2. Har ni någon uppskattning om kostnaden för att sanera klottret?

Vimmerby 2021-05-03
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	
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Utvecklingsavdelningen 2021-03-17  Carina Östh/Thomas Svärd 

Svar på revisionsrapport KPMG ”Granskning av kommunens internationella arbete” 

 

1.1. Bedömningar mot kontrollmål 
 

Kontrollmål  Kommentar  Utvecklingsavdelningens svar 

Har kommunstyrelsen en ända-
målsenlig organisation för det 
internationella arbetet och finns 
en fungerande ledning och 
samordning?  

Delvis uppfyllt  

Vid tidpunkten för granskningen råder 
en oklarhet om vilket uppdrag som 
kommunstyrelseförvaltningen har vad 
gäller det internationella arbetet samt 
att någon samordning enligt strategins 
intentioner inte har bedrivits under år 
2018. Vi anser att kommunstyrelsens 
samordningsroll behöver förtydligas och 
definieras i gällande styrdokument.  

Kommunstyrelsen leder och 
samordnar Vimmerby kommuns 
internationella arbete och 
ansvarar för att besluta om 
exempelvis kontakter med 
vänorter och större övergripande 
projekt. 
 
Nämnderna bevakar den 
internationella utvecklingen 
inom sitt område och verkar för 
att frågorna integreras i 
verksamheten i enlighet med 
strategin. 
 
Förvaltningschefer svarar för att 
det internationella perspektivet 
integreras i verksamheten och 
för att vid behov organisera för 
att exempelvis driva projekt. 

Finns ändamålsenliga riktlinjer 
för hur arbetet ska bedrivas på 
respektive förvaltning?  

Delvis uppfyllt  

Den internationella strategin reglerar till 
delar arbetet, men riktlinjer saknas för 
hur arbetet ska bedrivas i praktiken 
samt följas upp och återrapporteras till 
kommunstyrelsen.  

Det är utvecklingsavdelningens 
ambition att ändamålsenliga och 
förvaltningsspecifika riktlinjer för 
hur arbetet ska bedrivas, ska 
finnas för alla förvaltningar 
senast vid utgången av 2021. 
 

Finns ändamålsenliga riktlinjer 
och rutiner för representation i 
samband med vänortsbesök och 
andra aktiviteter och efterlevs 
gällande regelverk?  
  

Ej uppfyllt  

Styrande dokumentation för represen-
tation saknas i kommunen. Någon 
bedömning av efterlevnaden av 
gällande regelverk har därför ej kunnat 
göras.  

Representationspolicy att gälla 
för hela kommunen arbetas det 
med för närvarande. 

Har kommunstyrelsen en ända-
målsenlig uppföljning av det 
internationella arbetet? 

Ej uppfyllt 

Det sker varken någon systematisk 
uppföljning av det internationella 
arbetets olika delar eller uppföljning av 
de mål och intentioner för arbetet som 
återfinns i strategin för Vimmerby 
kommuns internationella kontakter. 

Varje förvaltning ansvarar för att 
det internationella arbetet 
rapporteras i nämndens 
verksamhetsberättelse.  

Rapporten ska innehålla: 

• Pågående internationella 
projekt  

• Övrigt internationellt arbete 



• Konkreta effekter på 
verksamheten 

Sker det en ekonomisk uppfölj-
ning av det internationella 
arbetet? 

Ej uppfyllt 

Vi konstaterar att ekonomisk uppfölj-
ning endast sker vad gäller ICLD-
projekteten, men att det i övrigt inte 
sker någon ekonomisk uppföljning av 
det internationella arbetet. 

Vimmerby kommuns 
internationella arbete ska 
sammanfattas och utvärderas 
årligen av kommunstyrelsen 
både när det gäller ändamål och 
kostnader. 

Genomförs utvärderingar av 
resultatet av det internationella 
arbetet? 

Ej uppfyllt 

Vi konstaterar att utvärderingar av 
resultatet av det internationella arbetet 
inte har genomförts. Enligt vår 
bedömning bör kommunstyrelsen inom 
ett visst återkommande intervall 
utvärdera pågående internationellt 
arbete utifrån de politiska målsättningar 
som beslutats om. 

Vimmerby kommuns 
internationella arbete ska 
sammanfattas och utvärderas 
årligen av kommunstyrelsen 
både när det gäller ändamål och 
kostnader. 



www.pwc.se 
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Sammanfattning och revisionell 
bedömning 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vimmerby kommun granskat 

kommunens internationella arbete. Granskningen syftar till att besvara följande 

revisionsfråga:  

 Säkerställer kommunstyrelsen att det internationella arbetet bedrivs 

ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte säkerställer att det internationella arbetet bedrivs 

ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på 

att kommunstyrelsen endast delvis har en ändamålsenlig organisation för det 

internationella arbetet och att det endast delvis finns ändamålsenliga riktlinjer för hur 

arbetet ska bedrivas på respektive förvaltning. Vidare sker ingen ledning och samordning 

av arbetet från kommunstyrelsen och någon systematisk uppföljning av verksamhet eller 

ekonomi görs inte.  

Nedan utvecklar vi bedömningen för respektive kontrollmål. 

1.1. Bedömningar mot kontrollmål 
 

Kontrollmål Kommentar 

Har kommunstyrelsen en 

ändamålsenlig organisation 

för det internationella 

arbetet och finns en 

fungerande ledning och 

samordning? 

 

Delvis uppfyllt  

Vid tidpunkten för granskningen råder en 

oklarhet om vilket uppdrag som 

kommunstyrelseförvaltningen har vad gäller 

det internationella arbetet samt att någon 

samordning enligt strategins intentioner inte 

har bedrivits under år 2018. Vi anser att 

kommunstyrelsens samordningsroll behöver 

förtydligas och definieras i gällande 

styrdokument.  

 

Finns ändamålsenliga 

riktlinjer för hur arbetet ska 

bedrivas på respektive 

förvaltning? 

 

Delvis uppfyllt  

Den internationella strategin reglerar till delar 

arbetet, men riktlinjer saknas för hur arbetet 

ska bedrivas i praktiken samt följas upp och 

återrapporteras till kommunstyrelsen.  

 

Finns ändamålsenliga 

riktlinjer och rutiner för 

Ej uppfyllt 

Styrande dokumentation för representation 
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representation i samband 

med vänortsbesök och andra 

aktiviteter och efterlevs 

gällande regelverk? 

 

saknas i kommunen. Någon bedömning av 

efterlevnaden av gällande regelverk har därför 

ej kunnat göras. 

 

Har kommunstyrelsen en 

ändamålsenlig uppföljning 

av det internationella 

arbetet? 

 

Ej uppfyllt 

Det sker varken någon systematisk uppföljning 

av det internationella arbetets olika delar eller 

uppföljning av de mål och intentioner för 

arbetet som återfinns i strategin för Vimmerby 

kommuns internationella kontakter. 

 

Sker det en ekonomisk 

uppföljning av det 

internationella arbetet? 

 

Ej uppfyllt 

Vi konstaterar att ekonomisk uppföljning 

endast sker vad gäller ICLD-projekteten, men 

att det i övrigt inte sker någon ekonomisk 

uppföljning av det internationella arbetet.  

 

Genomförs 

utvärderingar av 

resultatet av det 

internationella 

arbetet? 

 

 

 

Ej uppfyllt 

Vi konstaterar att utvärderingar av resultatet 

av det internationella arbetet inte har 

genomförts. Enligt vår bedömning bör 

kommunstyrelsen inom ett visst 

återkommande intervall utvärdera pågående 

internationellt arbete utifrån de politiska 

målsättningar som beslutats om.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Vimmerby kommun har olika former av internationella kontakter, dels genom 

vänortsförbindelser, dels samarbeten genom kommunala partnerskap med stöd från ICLD 

(Internationellt Centrum för Lokal Demokrati). 

Kommunfullmäktige har i § 172, 2016-06-27 fastställt en strategi för Vimmerby kommuns 

internationella kontakter. Av strategin framgår att Vimmerby kommun vill utveckla den 

kommunala verksamheten genom att ta hem kompetens via samarbete med andra länder. 

Samarbetet ska ske utifrån verksamhetens behov av utveckling och är en del av 

kommunens strategiska arbete. Vidare framgår att då Vimmerby kommun är en 

internationell besöksort ska kommunen som en naturlig del i det dagliga arbetet på alla 

förvaltningar eftersträva inslag av internationella kontakter. Kommunstyrelsen ansvarar 

för ledning och samordning kommunens internationella arbete.  

Revisorerna har utifrån en bedömning av risk och väsentlighet funnit det angeläget att 

granska kommunens internationella arbete. 

2.2. Syfte och revisionsfråga 
Granskningens syfte är att bedöma om kommunens internationella arbete bedrivs 

ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Säkerställer kommunstyrelsen att det internationella arbetet bedrivs 

ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt? 

2.3. Revisionskriterier 
Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur följande: 

 Kommunstyrelsens reglemente 

 Strategi för Vimmerby kommuns internationella kontakter (KF § 172/2016) 

 

2.4. Kontrollmål 
Följande kontrollområden ingår i granskningen: 

 Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig organisation för det internationella 

arbetet och finns en fungerande ledning och samordning? 

 Finns ändamålsenliga riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas på respektive 

förvaltning? 

 Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för representation i samband med 

vänortsbesök och andra aktiviteter och efterlevs gällande regelverk? 

 Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig uppföljning av det internationella 

arbetet? 
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 Sker det en ekonomisk uppföljning av det internationella arbetet? 

 Genomförs utvärderingar av resultatet av det internationella arbetet? 

 

2.5. Avgränsning och metod 
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsens ledning och samordning av det 

internationella arbetet. Granskningen avser år 2018. 

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har 

genomförts med kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen, utvecklingschefen, 

näringslivsstrategen och internationell- och regional samordnare på barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

Dokumentstudierna har omfattat kommunstyrelsens reglemente, strategi för Vimmerby 

kommuns internationella kontakter, protokoll från kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen samt projektdokumentation avseende ICLD-projekt. 

Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig 
organisation för det internationella arbetet och 
finns en fungerande ledning och samordning? 

3.1.1. Iakttagelser 

3.1.1.1. Verksamhet och projekt 

Vimmerby kommuns internationella kontakter utgörs främst av vänortsförbindelser och 

samarbeten genom kommunala partnerskap med stöd från ICLD (Internationellt 

Centrum för Lokal Demokrati).  

Vänortssamarbeten 

Vid tidpunkten för granskningen har kommunen vänortssamarbeten med Kauhava i 

Finland, Rygge i Norge, Skaerbaek i Danmark och Thorlakshöfn på Island. 

Vänortssamarbetet går via Föreningen Norden, vilket innebär att kontakterna med 

vänorterna primärt sköts av föreningen och representanter för kommunen endast deltar 

på föreningens möten och vid vänortsutbyten. Vänortsutbyten sker vartannat år. Utöver 

de nordiska vänorterna har Vimmerby kommun sedan år 1994 ett samarbete med 

Joniskis i Litauen. För samarbetet med Joniskis finns en särskild styrgrupp utsedd av 

kommunstyrelsen och som utgörs av ordförandena i kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Ett flertal projekt har genomförts tillsammans med Joniskis och 

vänortsutbyten sker årligen. Enligt de intervjuade deltar Vimmerby kommun även i ett 

Östersjöprojekt som associerad partner. Syftet med Östersjöprojektet är ökat inflytande 

för ungdomar.  

 

Samarbeten genom kommunala partnerskap 

Vimmerby kommun driver ett ICLD-finansierat projekt tillsammans med Mukono i 

Uganda. År 2006 inledde Vimmerby kommun kontakter med Mukono med 

barnkonventionen och barns- och ungas rättigheter som grundpelare. Ett 

partnerskapsavtal ingicks år 2007 och fram till år 2013 har tre projekt genomförts med 

stöd av ICLD. Vid tidpunkten för granskningen pågår ett projekt som ska avslutas i juli år 

2020. Projektet består av två delprojekt; ”Projekt partnerskap” och ”Projekt Youth 

employment”.  

Inom ramen för ”Projekt partnerskap” har Vimmerby kommun och Mukono en 

gemensam styrgrupp för partnerskapet. I styrgruppen ingår för båda parterna företrädare 

för den politiska majoriteten och oppositionen samt ledande tjänstepersoner. Varje part 

har också utsett en samordnare som också ingår i styrgruppen. Styrgruppens 

huvudsakliga uppgift är att verka som en garant för en lokalpolitisk förankring, 

långsiktighet samt ledning och styrning av projektet. Projektet Youth employment syftar 

till att minska ungas utanförskap och öka möjligheten till sysselsättning.  
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Vimmerby Globträd 

Vimmerby kommun ingår i ”Globträdet” som är ett internationellt nätverk med syfte att 

genom goda demokratiska mötesplatser främja barn och ungdomars rättigheter i enlighet 

med de 54 artiklarna i Barnkonventionen. Globträdets målsättning är att arbeta 

internationellt, nationellt, regionalt och lokalt för att på så vis genomsyra hela miljön runt 

barn och ungdomar. Kommunen invigde sitt eget Globträd i maj 2006 och genomför 

årliga utbyten mellan ungdomar.  

 

Internationella skolprojekt 

Vimmerby kommun är sedan år 2016 projektägare för ett treårigt projekt tillsammans 

med de övriga fem kommunerna i norra Kalmar län. Projektet syftar till att utveckla 

arbetet med internationella frågor och samarbeten som ett strategiskt verktyg för 

utvecklingen av verksamheten i länets skolor - från förskola till vuxenutbildning. I skolans 

läroplaner, kursplaner, examensmål och ämnesplaner finns tydliga skrivningar om att 

skolan ska behandla internationella frågor i undervisningen. Vid tidpunkten för 

granskningen ska en ny projektansökan göras. 

 

3.1.1.2. Ansvar och organisation 

Av kommunstyrelsens reglemente (antaget av kommunfullmäktige i § 33, 2018-02-26) 

anges att kommunstyrelsen ansvarar för ledning och samordning av det internationella 

arbetet i kommunen. Från och med den 1 november 2018 svarar utvecklingsavdelningen 

på kommunstyrelseförvaltningen för arbetet på tjänstemannanivå och 

näringslivsstrategen är tillika internationell samordnare. Dessförinnan hade 

kanslijuristen på administrativa avdelningen rollen som internationell samordnare. I 

rollen som samordnare ingår bland annat att administrera styrgruppen för Mukono-

projektet och styrgruppen för samarbetet med Joniskis. Kanslijuristen avslutade sin tjänst 

i maj 2018 och rollen som internationell samordnare var vakant fram till november 2018 

då utvecklingsavdelningen tog över uppdraget.  

För Mukono-projektet ”Youth employment” har en fritidsledare vid 

utvecklingsavdelningens fritids- och kulturenhet varit projektledare, men då även 

fritidsledaren har avslutat sin anställning på Vimmerby kommun är rollen som 

projektledare vakant sedan hösten 2018. Kommunstyrelsen utser representanter till 

styrgruppen för Mukonoprojektet och styrgruppen för vänortssamarbetet med Joniskis. 

Den 15 januari 2019 beslutade kommunstyrelsen om nya representanter i styrgruppen för 

Mukono-projektet. För Vimmerby Globträd är folkhälsosamordnaren ansvarig 

tjänsteperson. De internationella skolprojekten samordnas av en internationell och 

regional samordnare på barn- och utbildningsförvaltningen. 

I styrdokumentet ”Strategi för Vimmerby kommuns internationella kontakter” (antaget av 

kommunfullmäktige i § 172, 2016-06-27) anges att det, för att få en bra samordning, ska 

finnas ett internationellt nätverk inom kommunen med representanter från de olika 

förvaltningarna och fullmäktige. Nätverket ska ledas av den internationella samordnaren 

inom kommunstyrelseförvaltningen och nätverket ska träffas cirka två gånger per år. 

Strategin anger vidare att den internationella samordnaren deltar i regionens nätverk för 

internationella frågor. Av intervjuerna framkommer att något nätverk enligt strategins 

intentioner inte har funnits. Utöver det internationella nätverket sker inte någon specifik 

samordning av arbetet från kommunstyrelsen.  
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Av intervjuerna framkommer att det inte skedde någon informationsöverföring när 

ansvaret för det internationella arbetet flyttades från administrativa avdelningen till 

utvecklingsavdelningen. Vid tidpunkten för föreliggande granskning har 

kommunstyrelseförvaltningen inte fullt ut en samlad bild av det internationella arbetet i 

kommunen och hur det har bedrivits från kommunstyrelseförvaltningen.  

3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis har en ändamålsenlig organisation för det 

internationella arbetet men att ledningen och samordningen inte fullt ut är 

ändamålsenlig.  

 

Vi grundar bedömningen på att det vid tidpunkten för granskningen råder en oklarhet om 

vilket uppdrag som kommunstyrelseförvaltningen har vad gäller det internationella 

arbetet samt att någon samordning enligt strategins intentioner inte har bedrivits under 

år 2018. Vi anser att kommunstyrelsens samordningsroll behöver förtydligas och 

definieras i gällande styrdokument.  

 

3.2. Finns ändamålsenliga riktlinjer för hur arbetet 
ska bedrivas på respektive förvaltning? 

3.2.1. Iakttagelser 

Som ovan nämnts har fullmäktige år 2016 antagit en strategi för Vimmerby kommuns 

internationella kontakter. Styrdokumentet ger en introduktion och bakgrundsbeskrivning 

till kommunens internationella kontakter. Det anges varför kommunen ska engagera sig 

internationellt och vad kommunen vill uppnå genom de internationella kontakterna. Av 

strategin framgår exempelvis följande: 

(…) Vimmerby kommun vill utveckla den kommunala verksamheten genom att ta hem 

kompetens via samarbete med andra länder. Samarbetet ska ske utifrån verksamhetens 

behov av utveckling och är en del av kommunens strategiska arbete. Vimmerby 

kommun är en internationell besöksort och därför ska Vimmerby kommun som en 

naturlig del i det dagliga arbetet på alla förvaltningar eftersträva inslag av 

internationella kontakter. Att personalen kan delta i utbyten med andra länder gör 

Vimmerby till en attraktiv arbetsgivare. 

I avsnittet ”Vad vi vill uppnå?” i strategin anges följande: 

Vimmerby kommun ska genom de internationella kontakterna 

- ta ett internationellt medansvar för demokratisk utveckling i världen 

- öka förståelsen mellan olika kulturer för att på så sätt förebygga 

främlingsfientlighet 

- bidra till att värna om den globala miljön 

- ge våra barn och ungdomar möjlighet att praktiskt träna språkkunskaper 

utomlands 

- genom kunskapsöverföring bidra till att stärka den demokratin där det så finns 

behov 

- som kompetensutveckling ge den kommunala personalen möjlighet att se med 

andra ögon på vår egen verksamhet 
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- öka intresset för Sverige, vår region och Vimmerby  

 

Enligt strategin ska dokumentet revideras en gång per mandatperiod. Av intervjuerna 

framkommer att näringslivsstrategen har fått i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för en 

revidering av strategin och tanken är att det internationella arbete ska integreras med de 

målsättningar som finns i kommunens utvecklingsstrategi.  

Utöver strategin för internationella kontakter finns inga ytterligare riktlinjer eller 

målformuleringar för hur det internationella arbetet ska bedrivas i kommunen. 

 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det delvis finns ändamålsenliga riktlinjer för hur det internationella 

arbetet ska bedrivas på respektive förvaltning. Vi grundar vår bedömning på att den 

internationella strategin till delar reglerar arbetet, men att det saknas riktlinjer för hur 

arbetet ska bedrivas i praktiken samt följas upp och återrapporteras till kommunstyrelsen.  

 

3.3. Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för 
representation i samband med vänortsbesök och 
andra aktiviteter och efterlevs gällande 
regelverk? 

3.3.1. Iakttagelser 

I strategin för Vimmerbys internationella kontakter anges att deltagande vid 

internationella sammanhang i första hand sker genom förtroendevalda från 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen med berörd tjänsteperson och att det är 

kommunfullmäktiges ordförande eller kommunstyrelsens ordförande som bör 

representera kommunen i internationella sammanhang, vilket framförallt gäller 

vänortsbesök.  

Av intervjuerna framkommer att det främst har varit kommunfullmäktiges ordförande 

som representerat i samband med vänortsbesök. För Mukono-projekten sker deltagande 

främst av styrgruppen och den internationella samordnaren. Merparten av den 

representation som sker inom kommunens internationella arbete sker, enligt intervjuade, 

inom ramen för Mukonoprojekt.  

Utöver regleringarna i strategin finns inga särskilda direktiv för hur 

vänortsrepresentationen ska gå till. Kommunen saknar riktlinjer för resor och 

representation.  

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att det inte finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för representation i 

samband med vänortsbesök och andra aktiviteter då styrande dokumentation för 

representation saknas i kommunen. Någon bedömning av efterlevnaden av gällande 

regelverk har därför ej kunnat göras. 
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3.4. Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig 
uppföljning av det internationella arbetet? 

3.4.1. Iakttagelser 

Av intervjuerna framkommer att den internationella strategin och dess målsättningar och 

intentioner aldrig har blivit föremål för någon uppföljning av kommunstyrelsen. Enligt 

strategin ska redovisning av pågående arbete ske i samband med nämndernas 

återredovisning till fullmäktige, men det är inte preciserat vilken typ av information som 

ska delges fullmäktige inom ramen för den.  Vid genomgång av fullmäktiges protokoll och 

beslutsunderlag kan konstateras att varken kommunstyrelsen eller övriga nämnder har 

redovisat någon information om pågående internationellt arbete inom ramen för 

styrelsens och nämndernas återredovisning i februari och mars år 2018. 

Mukono-projektet har varit uppe för information i fullmäktige i samband med 

kommunstyrelsens beslut om att godkänna pågående partnerskapsprojekt. I samband 

med att projektet startades upp genomfördes en halvdags workshop med 

kommunstyrelsens ledamöter men därefter har kommunstyrelsen inte delgetts någon 

uppföljning från projektet. På kommunfullmäktige i april 2018 lämnades en rapport från 

en demokratikonferens i Kampala i Uganda som kommunfullmäktiges ordförande 

dåvarande ordförande och kommunstyrelsens nuvarande ordförande deltog i.  

De intervjuade uppger att återrapporteringar från vänortsbesök sker i mycket liten 

omfattning. Enligt de intervjuade finns heller inga rutiner för vilken rapportering som ska 

delges kommunstyrelsen efter genomförda vänortsutbyten eller i vilken utsträckning 

exempelvis mötesanteckningar från styrgruppsmöten avseende Mukono- projektet eller 

Joniskis-samarbetet ska delges styrelsen. Någon samlad uppföljning av kommunens 

samtliga internationella arbete görs inte. 

3.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har en ändamålsenlig uppföljning av det 

internationella arbetet. Vi grundar vår bedömning på att det varken sker någon 

systematisk uppföljning av det internationella arbetets olika delar eller uppföljning av de 

mål och intentioner för arbetet som återfinns i strategin för Vimmerby kommuns 

internationella kontakter. 

3.5. Sker det en ekonomisk uppföljning av det 
internationella arbetet? 

3.5.1. Iakttagelser 

Enligt strategin beslutar varje nämnd om sina projekt och tar sina kostnader för 

internationella kontakter. Mukono-projekten finansieras av externa medel från ICLD. 

Kommunen får kostnadstäckning för i princip alla kostnader som Vimmerby har för 

projektet, såsom resor, vaccinationer, mat och logi, material och utrustning, arvoden och 

traktamenten för deltagande förtroendevald, revisionskostnad och lönekostnader för 

kommunala tjänstepersoner som arbetar i projektet. I beslutsunderlaget inför 

kommunstyrelsens beslut om att godkänna pågående kommunalt partnerskapsprojekt 

mellan Vimmerby kommun och Mukono lämnades en redovisning över vad Vimmerby 
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hittills har fått i bidrag från ICLD för Mukono-projekten. Ekonomisk uppföljning görs av 

projekten och en kostnadsredovisning sammanställs och återrapporteras till ICLD. 

Projektredovisningen granskas av extern revisor. 

För vänortssamarbetet finns ingen specifik budget. Beslut om deltagande i vänortsutbyten 

och aktiviteter fattas löpande av kommunstyrelsen. Vid genomgång av protokollen 

noteras att beslut om hur kostnader för besök och aktiviteter ska finansieras inte framgår 

av protokollen. Exempelvis beslutade kommunstyrelsen i § 78, 2017-04-04 att delta i 

Nordenmöte i Thorlakshöfn på Island sommaren 2017 och att delegera till 

kommunstyrelsens arbetsutskott att utse deltagare. Av protokollet framgår att 

deltagaravgiften är 1500 kr per deltagare och att det utöver det tillkommer kostnader för 

resor och hotell. Någon uppgift om hur kostnaderna ska finansieras finns ej med i 

protokollet.  

Mot bakgrund av ovanstående är det således svårt att få en samlad bild av kommunens 

sammanlagda kostnader för det internationella arbetet. 

3.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt. Vi konstaterar att ekonomisk uppföljning 

endast sker vad gäller ICLD-projekteten, men att det i övrigt inte sker någon ekonomisk 

uppföljning av det internationella arbetet.  

3.6. Genomförs utvärderingar av resultatet av det 
internationella arbetet? 

3.6.1. Iakttagelser 

Av intervjuerna framkommer att det inte har genomförts några utvärderingar av 

resultatet av det sammanlagda internationella arbete som drivs inom kommunen. 

Synpunkter framförs på att det internationella arbetet har varit för introvert och att det 

finns ett behov av att utvärdera det och de personella resurser som tagits i anspråk. Vidare 

framför intervjuade att kommunen behöver få till en dialog mellan den politiska nivån och 

tjänstemannanivån för att hitta rätt ambitionsnivå för det internationella arbetet. 

3.6.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt. Vi konstaterar att utvärderingar av 

resultatet av det internationella arbetet inte har genomförts. Enligt vår bedömning bör 

kommunstyrelsen inom ett visst återkommande intervall utvärdera pågående 

internationellt arbete utifrån de politiska målsättningar som beslutats om.  
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2019-02-01

Kommunens revisorer

Kommunstyrelsen
Kommunfullmiiktiges presidium

Granskning av kommunens internationella arbete

PA uppdrag av revisorema i kommunen har PwC, Kommunal sektor genomftirt en
granskning av ovanstAende.

Vi har den 1 februari 2019 beslutat att tiverliimna rapporten till kommunstyrelsen, samt
ftir kiinnedom till kommunfullmAktiges presidium. Vi instiimmer till fullo i den revis-
ionella beddmningen som beskrivs i rapporten.

Vi bedtimer att kommunstyrelsen inte s2ikerstliller att det intemationella arbetet bedrivs
iindamilsenligt och pi ett ekonomiskt tillfredsstiillande siitt. Vi grundar v6r bedrimning
pi att kommunstyrelsen endast delvis har en lindamilsenlig organisation ftir det internat-
ionella arbetet och att det endast delvis finns iindamilsenliga riktlinjer ltir hur arbetet
ska bedrivas pd respektive ftirvaltning. Vidare sker ingen ledning och samordning av
arbetet frin kommunstyrelsen och nigon systematisk uppftiljning av verksamhet eller
ekonomi gdrs inte.

Vi dnskar svar av kommunstyrelsen senast den 3 1 mars 20 l9 dar kommunstyrelsen re-
dogcir ftir vad de t?inker vidta ftir atgarder med anledning av rapporten.

Kommunfullmiiktiges presidium flr ta stiillning till om rapporten skall biliiggas kom-
munfu llmiiktiges handlingar.

Fdr kommunens revisorer

Vimmerby kommun

//t/,,--
Ulf Svensson
ordltilande
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Svar på revisionsrapport KPMG ”Granskning av 
kommunens lönehantering” 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen lämnar 
svar till revisorerna i enlighet med upprättat förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
2019 genomfördes en revision av kommunens lönehantering. KPMGs 
sammanfattade bedömning är att styrelsen och nämndernas interna 
kontroll avseende lönehanteringen i huvudsak är tillräcklig och att 
uppgifterna i lönesystemet/löneredovisningen är aktuella, fullständiga 
och rättvisande. Brister som framkom var att de saknades tydliga 
instruktioner för chefer vad som gäller när en anställd slutade och 
rutin för kontroll av inkomna anställningsavtal, samt att de är en brist 
att system som används inte fungerar tillräckligt bra tillsammans. 

Bedömning/åtgärd 
HR avdelningens bedömning på de tre (1-3 nedan)föreslagna 
rekommendationerna från KPMG,  4.1 Rekommendationer är följande 
åtgärder: 

Rekommendationer Åtgärd 

1. Se över möjligheten att 
byta ut de system som inte 
fungerar bra tillsammans 

Vi genomför en ny upphandling 
på alla HR-system under som-
maren 2021 för byte av system 
under våren 2022. 

2. Ta fram tydligare instruk-
tioner för chefer för vad 
som gäller när en anställd 
slutar 

Ny rutin upprättad och kommuni-
cerad med alla chefer 

3. Ta fram en rutin för kont-
roll av inkomna anställ-
ningsavtal 

Ny rutin upprättad och kommuni-
cerad med alla chefer, samt infört 
i interkontrollsplanen 

 



  
Finansiering 
Inom ram för HR avdelningen  
 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapporten, 4.1 Rekommendationer 
 

Beslutet ska skickas till 
HR avdelningen 

Marie Halldén 
HR chef  
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1 Sammanfattning 
Vi har av Vimmerby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring 
kommunens lönehantering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 
Syftet med granskningen är att bedöma om nämndernas interna kontroll avseende 
lönehanteringen är tillräcklig. 
Vår sammanfattande bedömning är att styrelsen och nämndernas interna kontroll 
avseende lönehanteringen i huvudsak är tillräcklig. Vi grundar vår bedömning på att 
uppgifterna i lönesystemet/löneredovisningen i allt väsentligt är aktuella, fullständiga 
och rättvisande. Vidare grundas bedömningen på att löneprocessen i stort är säker och 
tillförlitlig men att det samtidigt finns vissa förbättringsområden. Det finns ett antal 
rutinbeskrivningar för löneprocessens olika delar. Bland annat finns körscheman som 
på månadsnivå visar vid vilka tidpunkter olika bearbetningar ska göras. Vi anser att det 
behöver tas fram tydligare instruktioner för chefer för vad som gäller när en anställd 
slutar. Detta för att säkerställa att HR-avdelningen får vetskap om avslutad anställning 
och anställningen avslutas i lönesystemet så att lön inte fortsätter att utgå felaktigt. 
Vidare saknas en rutin för kontroll av att ett undertecknat anställningsavtal kommer in 
och att avtalet i Winlas faktiskt stämmer överens med det undertecknade exemplaret.  
Vi bedömer att det är en brist att systemen som används inte fungerar tillräckligt bra 
tillsammans. Bland annat uppstår fel när information ska överföras mellan systemen. 
En av lönehandläggarna har till uppgift att försöka kompensera dessa brister genom att 
varje vecka korrigera uppgifter och rätta. Det är en lösning som inte i längden är hållbar 
och som leder till att handläggaren hinner med färre andra arbetsuppgifter. Den dåliga 
integrationen mellan systemen gör också att uppgifterna i dem inte hela tiden hålls 
aktuella.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen 
nedanstående. 

— Se över möjligheten att byta ut de system som inte fungerar bra tillsammans 
— Ta fram tydligare instruktioner för chefer för vad som gäller när en anställd slutar 
— Ta fram en rutin för kontroll av inkomna anställningsavtal 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Vimmerby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna för 
kommunens lönehantering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 
Personalkostnaden står för den största delen av kommunens kostnader, vilket ensamt 
kan motivera granskning, d.v.s. väsentligheten är hög. Det finns också risker 
förknippade med lönehanteringen. 
I den centrala hanteringen kan det finnas risk för att registerhållningen och hanteringen 
av lönesystemet i övrigt inte alltid är ändamålsenligt. För de verksamheter där 
lönehanteringen har decentraliserats finns en ökad risk för att lönerapporteringen och 
arbetsledarnas kontroll av löneunderlagen inte fungerar tillfredställande. Det kan då 
uppstå svårigheter att i alla delar upprätthålla kompetens och enhetlighet i kontrollerna. 
Detta har uppmärksammats i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om nämndernas interna kontroll avseende 
lönehanteringen är tillräcklig. 
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

• Lönehanteringen är säker och tillförlitlig? 

• Uppgifterna i löneredovisningen är aktuella, fullständiga och rättvisande? 
Granskningen avgränsas till lönehantering, övriga personalfrågor kommer inte att 
granskas. 
Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder.  

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

• Kommunallagen 6 kap § 6 

• Våra analyser 

• Tillämpbara interna regelverk och den särskilda utredningen, såsom 
kommuners riktlinjer och rutiner avseende lönehanteringsprocessen.  

• 22 kap, 1 § OSL (Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom en registeranalys från lönesystemet. 
Registeranalysen bygger på kontroller följande kontroller 

• Validering av indata 

• Översikt av månadslön 
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• Granskning av höga månadslöner 

• Bonus/provision 

• Dubletter 

• Ologiska personnummer 

• Anställda med flera anställningsnummer 

• Transaktioner för nyckelpersoner 

• Kontrollberäkning av källskatt 

• Övertidsskulden 

• Uttag av semester 
 
För att kontrollera resultatet av analyserna har det genomförts uppföljande 
avstämningar med berörda tjänstemän.  
Vidare har dokumentstudier och intervjuer genomförts för att kartlägga system, 
processer och regelverk. Intervjuer har genomförts med HR-chef, lönesamordnare och 
två handläggare på HR-avdelningen med ansvar för uppgifter i löneprocessen.  
Rapporten är faktakontrollerad av HR-chefen och lönesamordnaren.  

3 Resultat av granskningen 
3.1 Säker och tillförlitlig lönehanteringen  

I detta avsnitt redogörs för våra iakttagelser och bedömningar av 
lönehanteringsprocessen för att svara på frågan om rutinerna för den är säker och 
tillförlitlig. 

3.1.1 Organisation och anställda 
Den centrala lönehanteringen är ett ansvar för HR-avdelningen. Arbetet samordnas av 
lönesamordnaren som också är systemförvaltare för lönesystemet. Utöver 
lönesamordnaren arbetar fyra av HR-avdelningens medarbetare i olika grad med 
lönefrågor. Det är inte fastställt exakt hur stor del av medarbetarnas tjänster som utgör 
lönearbete. I våra intervjuer framförs bedömningen att det rör sig mellan 2,5 till 3,0 
årsarbetare.  
För att underlätta läsningen av denna rapport har vi valt att använda termen 
lönehandläggare för den roll på HR-avdelningen som administrerar lön, oavsett formell 
titel.  

3.1.2 Personal- och lönesystem 
Vimmerby kommun använder eCompanion som personal- och löneadministrativt 
system. Systemet levereras av Evry AB. För att hantera schema, bemanning och för 
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medarbetarna att rapportera in avvikelser (frånvaro, semester osv.) används inte ett 
system från den leverantören. För dessa uppgifter används systemet Medvind som 
tillhandahålls av Visma. De båda systemen är inte helt anpassade för varandra, vilket 
bland annat gör att det uppstår fel när information överförs mellan de båda. Vidare 
överförs uppgifter mellan systemen endast en gång i månaden, vilket medför att 
uppgifterna i systemen inte är de senast inrapporterade. Detta för bland annat med sig 
att vissa inregistreringar av medarbetarna i Medvind inte kommer med vid 
lönekörningen, vilket resulterar i felaktig lön och i vissa fall till och med en löneskuld. I 
övrigt upplevs systemen som välfungerande och ger ett gott stöd i arbetet.  
Den övervägande delen av de anställda rapporterar via Medvind. Undantagen är 
räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB). Räddningstjänstpersonalens uppgifter 
hanteras av en administratör på räddningstjänsten. Uppgifter om de förtroendevaldas 
tjänstgöring hanteras av nämndsekreterarna i systemet Troman, från vilket uppgifter 
sedan förs över till eCompanion. För hantering av anställningsavtal används systemet 
Winlas. Med systemet upprättas anställningsavtal och det bevakas när en 
visstidsanställning kommer att konverteras till en tillsvidaretjänst. 

3.1.3 Behörigheter, uppläggning av nyanställda samt registervård 
Behörigheterna i de olika systemen som beskrivs ovan är uppbyggda utifrån olika roller 
vars arbetsuppgifter kräver olika tillgång i systemet. Något sammanfattningsvis finns 
roller för medarbetaren, chefen, handläggning lön och systemförvaltning. Medarbetaren 
har att ansvara för att registrera in sin frånvaro och har i övrigt begränsad behörighet. 
Chefen har behörighet i programmet Medvind inom sin verksamhet, t.ex. att attestera 
medarbetarnas löneunderlag. Däremot har inte chefen behörighet i lönesystemet 
eCompanion. Lönehandläggarna har omfattande behörighet att genomföra lönekörning 
och lägga in och ändra grunddata. Lönehandläggarna har samma behörighet för 
samtliga verksamheter så att de kan gå in för varandra vid frånvaro. Systemförvaltaren 
och två av lönehandläggarna har även administratörsrollen, vilket bland annat ger rätt 
att lägga upp behörigheter och tabeller. Ingen är behörig att lägga in sin egen lön eller 
ändra andra uppgifter som rör den egna anställningen. 
Upprättande av anställningsavtalet kan sägas vara själva starten på löneprocessen. 
Avtalet skapas av respektive chef i systemet Winlas. I systemet anges uppgifter såsom 
personnummer, namn, adress, arbetsplats, befattning, anställningsform och lön. 
Systemet kontrollerar att angivet personnummer är logiskt, men det görs ingen extern 
kontroll av identiteten. När alla uppgifter är registrerade i Winlas får den som är 
lönehandläggare för verksamheten en aktualisering om att ett nytt avtal har upprättats. 
Lönehandläggaren påbörjar direkt nästa steg i processen det vill säga att manuellt föra 
över uppgifterna från Winlas till eCompanion. Chefen skriver ut avtalet i två exemplar, 
varvid det undertecknas av honom eller henne och arbetstagaren. Arbetsgivarens 
exemplar skickas sedan till HR-avdelningen och läggs i personalakten. Det genomförs 
ingen särskild kontroll över att det skriftliga avtalet faktiskt kommer in eller att 
uppgifterna i det skriftliga avtalet inte skiljer sig från versionen i Winlas. De intervjuade 
upplever dock det inte som ett problem att få in avtalen. Nytt anställningsavtal för 
befintliga anställda upprättas vid byte av tjänst. 
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För att avslut av en tillsvidareanställning ska göras i systemet, krävs att ett skriftligt 
uppsägningsbeslut kommer in till HR-avdelningen. För detta ändamål finns en särskilt 
framtagen blankett, av vilken det bland annat framgår vilket datum den anställde slutar. 
Datumet registreras som slutdatum i personalsystemet. Det framkommer av våra 
intervjuer att det inträffar att ansvarig chef missar att skicka in beslutet, vilket medför att 
den tidigare anställde fortsatt erhåller lön. Dessa situationer är en av anledningarna till 
att löneskulder uppstår för den anställde. Andra orsaker till löneskulder är främst 
avsaknaden eller sen rapportering av långtidssjukfrånvaro. Det uppskattas att en till två 
fall av löneskulder uppstår per månad på grund av bristande inrapportering från chef. 
En vanlig orsak anges vara att chefen tror att det räcker med att göra ändringar i 
Medvind. För tidsbegränsade anställningar läggs slutdatumet in från början. När 
anställningen upphör inaktiveras anställningen i personalregistret, men personuppgifter 
och registrerade lönetransaktioner finns kvar.  
Uppgifter om lönen ändras vid den årliga lönerevisionen. Vid lönerevisionen används 
en särskild modul i personalsystemet som heter Companion Webb. Uppgifter hämtas 
till den modulen från eCompanion. Efter det går respektive chef in i modulen, hanterar 
sitt budgetutrymme och fördelar ut potten till sina medarbetare. När lönerevisionen är 
klar och de fackliga avstämningsmötena är genomförda, importeras uppgifterna till 
eCompanion.  

3.1.4 Styrande och stödjande dokument 
Det finns ett antal rutinbeskrivningar för löneprocessens olika delar. En viktig 
rutinbeskrivning är de så kallade körschemana vilka visar vid vilka tidpunkter olika 
bearbetningar ska göras. Det handlar om datakörningar som ska göras och uppgifter 
som ska lämnas. Inför varje kalenderår planeras körscheman för hela årets månader 
och de olika bearbetningarna tidsbestäms. Vidare har processbeskrivningar tagits fram 
för olika moment.  
För att ge stöd till anställda har HR-avdelningen tagit fram en manual för registrering i 
Medvind. I dokumentet beskrivs bland annat hur frånvaro rapporteras, ledighet ansöks 
och hur den anställde kan följa sitt lönesaldo och antalet kvarvarande semesterdagar. 
Vid tidpunkten för granskningen saknades motsvarande manual för chefsrollen i 
Medvind saknas. Efter genomförd granskning hade HR-avdelningen tagit fram 
manualer även för chefen, i vilka det bland annat framgår instruktioner för 
schemaläggning och attest.  
HR-avdelningen har tagit fram en manual för chefer om hur anställningsavtal skapas i 
systemet Winlas. Rutinen anger steg för steg vilka uppgifter som krävs och var de ska 
fyllas i för att skapa ett anställningsavtal. Rutinen anger även hur ett avtal förlängs 
samt de speciella regler som gäller för timavlönade. Däremot framgår inte övriga 
rutiner för avtalshanteringen, t.ex. att ett exemplar av avtalet ska skickas till HR-
avdelningen eller att det ska upprättas ett särskilt beslut vid avslutad anställning.  

3.1.5 Löpande registrering och kontroll 
Efter det att avtal upprättats, registrering av ny anställd gjorts i personal- och 
lönesystemet läggs ett schema upp i Medvind. Medarbetaren har sedan själv att 



 

 7 
© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Vimmerby kommun 
 Granskning av kommunens lönehantering 
 
 2020-02-19 

registrera avvikelser från schemat, t.ex. frånvaro eller semester, i Medvind. Chefen 
attesterar sedan medarbetarnas underlag. Alla avvikelser måste vara registrerade och 
underlag attesterade innan den 10:e varje månad för att räknas med på innevarande 
lön. Det förekommer att chefer inte attesterar alla medarbetares underlag i tid. 
Lönehandläggarna på HR-avdelningen går då in och attesterar underlagen, trots att de 
saknar sådan befogenhet. Detta för att alla inregistreringar ska beaktas på nästa 
månadslön. Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns ett administrativt stöd till 
cheferna när det gäller att bevaka och registrera de anställdas uppgifter i Medvind. 
Motsvarande funktion saknas på övriga förvaltningar.  
Bevakning- och signallistor tas ut ur systemet och kontrolleras av lönehandläggarna. 
Listorna visar bland annat på följande avvikelser: orimlig bruttolön, anställning för 
perioden saknas, fel i skatteberäkning, löneskuld har uppstått och för mycket uttagen 
semester. I samband med kontrollerna behöver emellanåt kontakt tas med berörda 
chefer för att undersöka vad avvikelserna beror på. En mer omfattande genomgång av 
listorna görs i samband med lönekörning. Då stängs systemet förutom för 
lönehandläggarna. Efter genomförda kontroller verkställs löneperioden, varefter en fil 
skapas till banken och en till ekonomiavdelningen. För att verkställa utbetalning krävs 
dubbelattest av två i förening.  
Utöver kontrollerna ovan som bygger på listor som tas ut ur systemet gör en av 
lönehandläggarna egna veckovisa kontroller i programmet Medvind. Kontrollerna görs 
för att rätta till alla de fel som uppstår när uppgifter från Medvind förs över till 
eCompanion eftersom de båda systemen inte är helt anpassade för varandra. 
Resultatet av de kontroller som genomförs dokumenteras inte.  

3.1.6 Bedömning 
Vi bedömer att löneprocessen i stort är säker och tillförlitlig men att det finns vissa 
förbättringsområden.  
Vi grundar vår bedömning på att det finns ett antal rutinbeskrivningar för processens 
olika delar. Bland annat finns körscheman som på månadsnivå visar vid vilka 
tidpunkter olika bearbetningar ska göras. Vi anser att det behöver tas fram tydligare 
instruktioner för chefer för vad som gäller när en anställd slutar. Detta för att säkerställa 
att HR-avdelningen får vetskap om avslutad anställning och att anställningen avslutas i 
lönesystemet så att lön inte fortsätter att utgå felaktigt. Sådana situationer är till men 
både för kommunen och den anställde som får en löneskuld. Vidare saknas en rutin för 
kontroll av att ett undertecknat anställningsavtal kommer in eller att avtalet i Winlas 
faktiskt stämmer överens med det undertecknade exemplaret. Det är på sätt och vis 
förståeligt varför lönehandläggarna går in och attesterar löneunderlag som chefer 
missat att attestera. Men förfarandet är felaktigt då attesten görs utan befogenhet och 
utan att handläggaren känner till underlagens riktighet.  
Vi rekommenderar att internkontroll plan tas fram för lönehanteringen utifrån en 
riskanalys. Inom ramen för planen kan med fördel stickprovskontroller över 
löneunderlag och inregistreringar i Medvind tas med. Vi rekommenderar att resultatet 
från de kontroller som görs genom systemet innan lönekörning bör dokumenteras. 
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Detta bland annat för att göra den tysta kunskapen om felaktigheter och risker till mer 
explicit kunskap.   
Vi bedömer att det är en brist att systemen som används inte fungerar tillräckligt bra 
tillsammans. Bland annat uppstår fel när information ska överföras mellan systemen. 
En av lönehandläggarna har till uppgift att försöka kompensera dessa brister genom att 
varje vecka korrigera uppgifter och rätta. Det är en lösning som inte i längden är hållbar 
och som leder till att handläggaren hinner med färre andra arbetsuppgifter. Den dåliga 
integrationen mellan systemen gör också att uppgifterna i dem inte hela tiden hålls 
aktuella.  

3.2 Är uppgifterna i löneredovisningen aktuella, fullständiga och 
rättvisande? 
I detta avsnitt redogörs för våra iakttagelser och bedömningar av löneredovisningen 
med registeranalysen som grund. Detta för att svara på frågan om uppgifterna i 
löneredovisningen är aktuella, fullständiga och rättvisande. 

3.2.1 Validering av indata 
För att säkerställa att inga transaktioner skapas för anställda som inte finns upplagda i 
personalregistret har en matchning mellan transaktioner och personalregistret gjorts. 
Det undersöktes om någon hade fått utbetald lön för någon månad de saknade 
anställning i kommunen.  
15 avvikelser identifierades vilka samtliga granskades. I två fall rörde det sig om 
personer med sekretessmarkering. Personerna var anställda men eftersom de hade 
sekretessmarkering hade vi ur systemet inte fått ut deras personuppgifter. I övriga 13 
fall hade personerna slutat sin anställning och den utbetalade lönen bestod endast av 
slutlön1 eller retroaktiv lön.  

3.2.1.1 Bedömning 
Vi har inget att erinra på denna punkt. 

3.2.2 Översikt av månadslön 
För samtliga anställda har den högsta månadslönen under granskningsperioden 
fördelats i beloppsintervall, se tabell nedan.  
Fördelningen visar olika beloppsintervall samt antal månadslöner inom intervallet och 
syftar till att skapa en förståelse för populationen samt ge en översikt av 
förekommande månadslöner. 
 
 
 

                                                
1 När en anställning avslutas ska en slutlön utbetalas till arbetstagaren. Slutlönen består av lön för arbetad 
tid fram tills anställningen upphör, eventuell annan innestående lön och intjänad ej utbetald semester. 
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Diagram över månadslöner 

 
Utifrån granskningen kan konstateras att 77 procent av kommunens utbetalda 
månadslöner uppgår till mellan 20 000 och 40 000 kr. 

3.2.2.1 Bedömning 
Vi har inget att erinra på denna punkt. 

3.2.3 Granskning av höga månadslöner 
De 25 högsta månadslönerna i kommunen har tagits fram för granskning. I 
granskningen har ingått att rimlighetsbedöma månadslönerna. Stickprovskontroller har 
utförts mot uppgifter om månadslön i lönesystemet. Månadslönerna avser högre chefer 
inom förvaltningarna. 

3.2.3.1 Bedömning 
Vi har inget att erinra på denna punkt. 

3.2.4 Bonus/provision 
Utsökningen av transaktioner avseende bonus och provision har genomförts. Vid 
kontrollen identifierades inga transaktioner som kan hänföras till bonus eller provision. 
Däremot noterades att det förekom att fasta arvoden för tre anställda betalats ut. Vid 
avstämning med HR-avdelningen framkom att det rörde sig om en ersättning som 
utgått tillfälligt för utökat ansvar i samband med deltagande i ett projekt.  

3.2.4.1 Bedömning 
Vi har inget att erinra på denna punkt. 
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3.2.5 Dubbletter av transaktioner 
En analys av lönetransaktionerna har gjorts för att söka efter en kombination av 
personnummer samt månadslön som förekommer mer än en gång under samma 
löneperiod och med samma belopp. Ingen dubblett har identifierats. Däremot 
identifierades tre fall där personen haft två olika anställningar under en och samma 
period. Vid avstämning med HR-avdelningen framkom att personerna hade haft två 
anställningar men att de hade varit tjänstlediga från den ena och att lön endast utgått 
för den andra.  

3.2.5.1 Bedömning 
Vi har inget att erinra på denna punkt. 

3.2.6 Ologiska personnummer 
En sökning har gjorts efter personnummer med avvikande kontrollsiffra. Analysen påvi-
sade inga anställda med avvikande kontrollsiffra. 

3.2.6.1 Bedömning 
Vi har inget att erinra på denna punkt. 

3.2.7 Anställda med flera anställningsnummer 
Anställda med mer än ett anställningsnummer selekterats baserat på personnummer 
genom att analysera, utifrån personnummer, förekomsten av flera anställningsnummer 
kopplade till personnummer. Ur analysen identifierades 19 anställda med två 
anställningsnummer. Vid avstämning med HR-avdelningen granskades samtliga 19 fall 
och det framkom att det antingen handlade om att personen bytt tjänst eller att 
personen var tjänstledig från den ena tjänsten.  

3.2.7.1 Bedömning 
Vi har inget att erinra på denna punkt. 

3.2.8 Transaktioner för nyckelpersoner 
Samtliga lönetransaktioner för specifika nyckelpersoner har extraherats. Därefter har 
en rimlighetsbedömning gjorts av posterna. Vi har särskilt granskat utbetalningar 
gällande traktamenten, milersättning och utlägg mm. Vid granskningen har inga 
avvikande utbetalningar identifierats. 

3.2.8.1 Bedömning 
Vi har inget att erinra på denna punkt. 
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3.2.9 Kontrollberäkning av källskatt 
Denna analys visar normalt om det källskatteavdrag som gjorts under 
granskningsperioden på individnivå är rimligt eller inte. Via registeranalys görs sökning 
efter källskatteavdrag som understiger 20 % eller överstiger 60 %.  
Ett flertal källskattesatser under 20 % och någon överstigande 60 % har identifierats. 
En stickprovskontroll genomfördes, vilken visade på att källskatten var korrekt 
beräknad. Bland förklaringarna till de avvikande procentsatserna finns att personen 
hade en låg tjänstgöringsgrad eller att han eller hon varit sjukskriven eller fått 
engångstransaktioner som exempelvis slutlön och semesterersättning.  

3.2.9.1 Bedömning 
Vi har inget att erinra på denna punkt. 

3.2.10 Övertidsskulden 
Reglering av övertid, mertid, flextid med mera sker i kollektivavtalet Allmänna bestäm-
melser samt i lokala kollektivavtal.  
Ur lönesystemet har de yrkesgrupper identifierats som har mest övertid eller mertid. 
Bland yrkesgrupperna som har mest övertid och mertid finns bland annat 
undersköterskor, personliga assistenter och förskolelärare. Det finns inte med 
yrkesgrupper, för vilka det vanligtvis inte skulle uppkomma situationer som berättigar till 
övertid eller mertid. 

3.2.10.1 Bedömning 
Vi har inget att erinra på denna punkt. 

3.2.11 Uttag av semester 
Extrahering har gjorts av de anställdas uttagna semesterdagar och antal sparade se-
mesterdagar som registrerats i systemet. Arbetstagare som har rätt till mer än 20 
betalda semesterdagar under året har rätt att spara fem dagar. Sammanlagda antalet 
sparade semesterdagar får inte överstiga 40 dagar. 
 
Dataanalysen konstaterar att 192 anställda har tagit ut färre än 20 dagars semester år 
2019. 29 anställda hade inte tagit ut någon semesterdag alls. Vidare framtår att det vid 
ingången av 2020 hade 37 anställda fler än 40 sparade semesterdagar. 26 av dessa 
37 hade dock färre än 50 sparade dagar.  

3.2.11.1 Bedömning 
Vi bedömer att allt för många av de anställda inte tar ut de 20 semesterdagarna under 
semesteråret. I några av de identifierade fallen finns säkert särskilda skäl till att 
semester ej tagits ut i större omfattning än vad som stadgas men i många fall saknas 
sådana. Uttag av semester är viktigt både utifrån arbetstagarens möjlighet till 
återhämtning och kommunens kostnader för semesterlön. 
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3.2.12 Sammanfattande bedömning av löneredovisningen 
Vi bedömer att uppgifterna i lönesystemet/löneredovisningen i allt väsentligt är aktuella, 
fullständiga och rättvisande. Vi grundar vår bedömning på resultatet av 
registeranalysen och den verifiering av transaktioner som framgår ovan. 

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning är att styrelsen och nämndernas interna kontroll 
avseende lönehanteringen i huvudsak är tillräcklig. Vi grundar vår bedömning på att 
uppgifterna i lönesystemet/löneredovisningen i allt väsentligt är aktuella, fullständiga 
och rättvisande. Vidare grundas bedömningen på att löneprocessen i stort är säker och 
tillförlitlig men att det samtidigt finns vissa förbättringsområden. Det finns ett antal 
rutinbeskrivningar för löneprocessens olika delar. Bland annat finns körscheman som 
på månadsnivå visar vid vilka tidpunkter olika bearbetningar ska göras. Vi anser att det 
behöver tas fram tydligare instruktioner för chefer för vad som gäller när en anställd 
slutar. Detta för att säkerställa att HR-avdelningen får vetskap om avslutad anställning 
och anställningen avslutas i lönesystemet så att lön inte fortsätter att utgå felaktigt. 
Vidare saknas en rutin för kontroll av att ett undertecknat anställningsavtal kommer in 
och att avtalet i Winlas faktiskt stämmer överens med det undertecknade exemplaret.  
Vi bedömer att det är en brist att systemen som används inte fungerar tillräckligt bra 
tillsammans. Bland annat uppstår fel när information ska överföras mellan systemen. 
En av lönehandläggarna har till uppgift att försöka kompensera dessa brister genom att 
varje vecka korrigera uppgifter och rätta. Det är en lösning som inte i längden är hållbar 
och som leder till att handläggaren hinner med färre andra arbetsuppgifter. Den dåliga 
integrationen mellan systemen gör också att uppgifterna i dem inte hela tiden hålls 
aktuella.  

4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen 
nedanstående.  

— Se över möjligheten att byta ut de system som inte fungerar bra tillsammans 
— Ta fram tydligare instruktioner för chefer för vad som gäller när en anställd slutar 
— Ta fram en rutin för kontroll av inkomna anställningsavtal 
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Motion om att införa bussresor mellan Vimmerby och Gullringens simhall

Beslut
Motionen får ställas.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Anneli Jakobsson (SD) föreslår i en motion att kommunen utreder förutsättningarna för att 
införa bussresor t o r mellan Vimmerby och Gullringens simhall, förslagsvis på helger och på 
tider som passar ihop med simhallens öppettider. 

Anneli Jakobsson (SD) skriver att omkring Gullringen finns naturskön och omväxlande natur, 
och att samhället, förutom simhallen, har konditori, golfbana och vandrarhem. Hon upplyser 
om att kommunen nyligen beviljade 450 000 kr i bidrag till simhallen, och anser det önskvärt 
att kommunen ordnar bussresor, förslagsvis på söndagar, då inte allmänna kommunikationer 
går. Anneli Jakobsson (SD) påpekar att alla inte har bil eller körkort, och menar att bussresor 
skulle bidra till utökade möjligheter att simhallen kan bevaras. 

Beslutsunderlag
Motion om att införa bussresor mellan Vimmerby och Gullringens simhall, Id KS 2021.2138

Vimmerby 2021-04-07

Leif Larsson 
Kommunfullmäktiges ordförande
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Ordförande: Leif Larsson
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Vimmerby 7/4-2021

Motion bussresa till simhallen i Gullringen

Gulllringen är ett samhälle med en naturskön och omväxlande natur, 2 mil norr om 
Vimmerby.  Här finns bland annat konditori, golfbana, vandrarhem och, sist men inte minst, 
en simhall som är väl värd att bevara. 

Nyligen beslutades att kommunen beviljar 450 000 kr i bidrag till driften av simhallen. Det 
finns dock ett litet dilemma: det är svårt med kommunikationer dit, allra helst på helgerna, då 
folk för det mesta är lediga och har tid för simning och att koppla av med sin familj i 
badhuset.
 
Det vore därför önskvärt om kommunen kan ordna bussresor till och från simhallen på tider 
som anses lämpliga när inte övrig kommunikation går, förslagsvis söndagar, då inte allmänna 
kommunikationer går överhuvud taget. Alla har inte bil och/eller körkort. Vi måste försöka 
bevara vår simhall, så att människor inte ska behöva söka sig till andra kommuner för att 
simma. Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta att

-utreda förutsättningarna för att införa bussresor till och från simhallen mellan Vimmerby och 
Gullringen, förslagsvis på helger och på tider som passar ihop med badhusets öppettider. 

Sverigedemokraterna
Anneli Jakobsson
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Anneli Jakobsson
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Motion om belysta välkomstskyltar vid Vimmerbys infarter

Beslut
Motionen får ställas.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Daniel Nestor (S) och Stig Jaensson (S) föreslår i sin motion att kommunen utreder kostnaden 
för att installera belysning på Vimmerbys välkomstskyltar, och att utredningen presenteras så 
att det kan tas med i investeringsbudgeten för år 2022.

Daniel Nestor (S) och Stig Jaensson (S) anser att det är trevligt att välkomna Vimmerbys 
besökare, men även de som bor och verkar i samhället, på det sättet att kommunen under 
morgnar och kvällar belyser Vimmerbys välkomstskyltar vid riksväg 40 och riksväg 23/34. 
De menar att finansieringen underlättas av att det finns ny teknik med solpaneler och LED-
lampor. Kablar behöver därför inte dras fram till skyltarna.

Beslutsunderlag
Motion om belysta välkomstskyltar vid Vimmerbys infarter, Id KS 2021.2137

Vimmerby 2021-04-07

Leif Larsson 
Kommunfullmäktiges ordförande
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Ordförande: Leif Larsson
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Vimarhem AB

Medborgarförslag om att sälja en bostadsfastighet, för att bilda en 
bostadsrätts- eller äganderättsförening

Beslut
Medborgarförslaget får ställas.

Medborgarförslaget överlämnas till det kommunala bostadsbolaget Vimarhem AB för 
avgörande.

Ärendet
Inge Teodorsson skriver i sitt medborgarförslag att han själv liksom Storebrobygdens 
Intresseförening anser att det är fel att riva en fungerande bostadsfastighet i Storebro. Han 
skriver att fastigheten har varit uthyrd till Migrationsverket. Trots att det finns ett visst 
renoveringsbehov, menar Inge Teodorsson att kommunen bör lämna över bestämmandet och 
renoveringsarbetet till köpare, genom att bilda en bostadsrätts- eller äganderättsförening. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om att sälja en bostadsfastighet, för att bilda en bostadsrätts- eller 
äganderättsförening, KS 2021.2247

Vimmerby 2021-04-16

Leif Larsson 
Kommunfullmäktiges ordförande
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Ordförande: Leif Larsson
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Motion om hundrastgård

Beslut
Motionen får ställas.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Anneli Jakobsson (SD) och Kjell Jakobsson (SD) föreslår i sin motion att kommunen utreder 
förutsättningarna för att upprätta en hundrastgård i centrala Vimmerby, samt att kommunen 
tar fram en beräkning av kostnaderna för arbetet.

Anneli Jakobsson (SD) och Kjell Jakobsson (SD) skriver att hundar är en viktig del i 
samhället ur ett hälsoperspektiv, de ger tillfälle till social samvaro och rehabilitering. Vidare 
skriver de att det i kommunen finns ca 2 100 hundägare, och att flera hundägare har hört av 
sig för att de saknar en hundrastgård. 

Anneli Jakobsson (SD) och Kjell Jakobsson (SD) menar att en hundrastgård blir en 
mötesplats, utan risk för trafiken. Den underlättar också för hundägare utanför jaktsäsong, när 
hunden ska hållas under uppsikt.

Beslutsunderlag
Motion om hundrastgård, KS 2021.2520

Leif Larsson 
Kommunfullmäktiges ordförande
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Motion om hundrastgård 
 
Att hunden är människans bästa vän är ingen överdrift, men förutom det är hundar en viktig del i vårt 
samhälle, då de fyller en stor funktion ur ett hälsoperspektiv, social samvaro och i många fall ett 
rehabiliterande syfte. 
 
I Vimmerby kommun finns det ca 2 100 hundägare. Många hundägare har hört av sig till mig för att 
man saknar någonting i Vimmerby - en hundrastgård. En hundrastgård skulle betyda väldigt mycket 
för den enskilde hundägaren, dels för den sociala samvaron, men även som en mötesplats medan de 
fyrfotade vännerna rastar av sig, utan risk att hunden kommer ut i trafiken eller att man möter någon 
på gatan som är hundrädd. 
 
Under tiden 1 mars till 20 augusti måste man dessutom hålla sin hund under extra stor uppsikt, så att 
den hindras från att springa lös i marker där det finns vilt. I praktiken innebär det att man under 
denna tid bör hålla sin hund kopplad om man inte har extrem lydnad på den. Denna föreskrift är 
ytterligare ett skäl till att upprätta en hundrastgård. 
 
Vi är medvetna om att Vimmerby camping vid Nossenbaden har uppfört en hundrastgård men den 
ligger ganska avsides från Vimmerby och dessutom kommer att användas av framförallt campingens 
gäster så det vore önskvärt om kommunen kunde upprätta en hundrastgård, lite mer centralt i 
Vimmerby, gärna i anslutning till en park, som exempel Källängsparken eller Kungsparken. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta 

- Att utreda förutsättningar för att upprätta en hundrastgård i centrala Vimmerby 
- Att ta fram kostnader för att bygga en hundrastgård 

 
 
 
Vimmerby 2021-04-21 
 
Anneli Jakobsson 
Kjell Jakobsson 
. 
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Medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en discgolfbana 
 

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

Ärendet  
Ulf Nilsson föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen anlägger en discgolfbana för 
frisbee. Han menar att kommunen på det sättet möjliggör ett bra komplement till vad som i 
övrigt finns att erbjuda, likaså en utomhusaktivitet som inte kräver medlemskap eller medför 
kostnader för den enskilde.  
 
Ulf Nilsson bedömer att VOK-området skulle vara lämpligt, och skriver att kommunen i ett 
första läge kan bygga en 9-hålsbana, men att området bör vara tillräckligt stort för att senare 
kunna komplettera med 9 hål till. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en discgolfbana, KS 2021.2550 
 
 
Leif Larsson  
Kommunfullmäktiges ordförande





 

”Nattis” i Vimmerby 

Interpellation 

Vi har inhämtat information om Omsorg under tid då förskola eller fritidshem 

inte erbjuds – I dagligt tal ofta benämnt ”nattis” (Även om det kan omfatta 

också kvällar och helger) från skolverket. 

 

Enligt dessa uppgifter är en kommun inte skyldig att tillhandahålla sådan 

omsorg, men enligt samma källa är lagen och dess förarbeten dock tydliga med 

att man som kommun: 

- Ska sträva efter att ha sådan omsorg 

- Måste ha ambitionen att ha det 

- Om man saknar sådan omsorg idag SKA man ha en plan för hur det kan 

införas i samma ögonblick som behovet uppstår 

 

Skolverket menar också att en kommun antagligen inte får avvisa ansökningar 

om sådan omsorg på slentrianmässig basis med att man inte tillhandahåller 

denna service. Varje enskilt fall bör behandlas i en individuell bedömning. 

 

Vidare menar skolverket att det inte finns några specifika just pedagogiska krav 

på lokalen. allt lagen säger är att den ska vara ”ändamålsenlig”. 

 

Med anledning av det ställer jag följande interpellationsfrågor till Barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Peter Karlsson (C): 

 

 Har Vimmerby kommun gjort sådana individuella bedömningar – I så fall på 

vilka olika grunder har ansökan eller efterfrågan avslagits? 

 Hur ser Vimmerbys plan ut för att kunna tillhandahålla denna omsorg om 

behovet uppstår imorgon? 

 Vilka specifika pedagogiska skäl menar Vimmerby kommun att man måste 

ta hänsyn till vad avser lokalen där sådan omsorg ska ske eftersom den inte 

sägs kunna ske i lokaler vi redan har? 

 

 

210507 

 

 

Lars Johansson 

Vänsterpartiet 
 



From:                                 Peter Karlsson
Sent:                                  Mon, 10 May 2021 11:38:40 +0200
To:                                      Jenny Andersson
Subject:                             Re: Interpellation KF

Hej
Svar på interpellation från Lars Johansson.

 
§  Har Vimmerby kommun gjort sådana individuella bedömningar – I så fall på vilka olika 
grunder har ansökan eller efterfrågan avslagits? Då efterfrågan är mycket liten har inga 
sådana individuella bedömningar gjorts. Man har tidigare gjort en enkätundersökning som 
då inte visade på behov. Under senare år har någon enstaka fråga inkommit till 
förvaltningen och man har då hänvisat till att detta planeras när ny förskola byggs.

 
 
 

§  Hur ser Vimmerbys plan ut för att kunna tillhandahålla denna omsorg om behovet uppstår 
imorgon? Om behov uppstår i morgon så kommer vi inte kunna erbjuda det, vi har heller 
inget krav att göra det. Däremot finns både en strävan och ambition att erbjuda omsorg på 
obekväma tider då ny  förskola byggs. Då planeras det för alla former av omsorg på 
obekväma tider, men  vid en uppstart så börjar man med det behov som är störst. Skulle 
det visa sig att behovet av alla former finns, ja då startar man med det.

 
 

§  Vilka specifika pedagogiska skäl menar Vimmerby kommun att man måste ta hänsyn till vad 
avser lokalen där sådan omsorg ska ske eftersom den inte sägs kunna ske i lokaler vi redan har?
Precis som lagen säger, så ska lokalen vara ändamålsenlig.  Med ändamålsenlig menas att 
lokalen ska vara lämplig och anpassad för den verksamhet som ska bedrivas där. Är det 
just nattomsorg som ska erbjudas, så ska det exempelvis finnas sängar där, vi kan inte låta 
barn sova på madrasser, de har rätt till en miljö likt den man skulle haft hemma.. Idag 
finns inga lokaler som kan rustas för det, då vi behöver dem till barnen som är där under 
dagtid. Vi har heller ingen budget för att starta och bedriva en sådan verksamhet.

Hälsningar
Peter Karlsson
Ordförande barn och utbildningsnämnden
Mobil 0706324561

7 maj 2021 kl. 13:30 skrev Jenny Andersson <jenny.andersson@vimmerby.se>:

 
Hej! 



 
Denna interpellation till ordf Peter Karlsson (C) kommer att ställas på fullmäktiges 
sammanträde på måndag 10/5. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Jenny Andersson 
Kommunsekreterare
0492-76 90 06 
 
 
Från: Lars Johansson <lars@skogenshonung.se> 
Skickat: den 7 maj 2021 12:02
Till: Jenny Andersson <jenny.andersson@vimmerby.se>
Ämne: Interpellation KF
 
Hej Jenny! 
 
Interpellation från mig lämnas in till KF på måndag. Du kanske vill ha orginal 
underskrivet? Tyvärr lyckas jag bara prestera en inscannad här under rådande 
omständigheter :) 
 
Trevlig helg! 
/Lars 
<InterpellationNattis.doc>
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Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet år 2020 - kommunen

Förslag till beslut
a. Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna.
b. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.
c. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden.
d. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden.
e. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för miljö och bygg.
f. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndaren.
g. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensamma hjälpmedelsnämnden.

Ärendet 

Bakgrund
Enligt kommunallagen 5 kap 24 § ska fullmäktige vid ett sammanträde före utgången av juni 
månad året efter det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller 
vägras. Beslutet ska motiveras, om det inte är uppenbart obehövligt. Enligt 5 kap 32 § får 
fullmäktige behandla revisionsberättelsen utan föregående beredning. Enligt fullmäktiges 
arbetsordning 45 § bereder presidiet ärenden om ansvarsfrihet.

Aktuell situation
Fullmäktiges presidium har tagit del av KPMG:s granskning av årsredovisning och bokslut 
för år 2020. KPMG bedömer att årsredovisningen och årsbokslutet i allt väsentligt är 
upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och god 
redovisningssed.

Fullmäktiges presidium har tagit del av revisionsberättelsen för år 2020. Där bedömer 
kommunens revisorer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. De bedömer att 
styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig, och att de i allt väsentligt har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt. 

KPMG och kommunens revisorer bedömer att endast ett av de tre finansiella målen har 
uppnåtts under år 2020, och att måluppfyllelsen för verksamhetsmålen är låg.  

Kommunens revisorer tillstyrker, utifrån granskningen, att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för 
- kommunstyrelsen
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- barn- och utbildningsnämnden
- socialnämnden
- gemensamma nämnden för miljö och bygg
- överförmyndaren
- gemensamma hjälpmedelsnämnden

Bedömning
Framställan angående fullmäktiges ansvarsprövning:
Kommunfullmäktiges presidium gör samma bedömning som revisorerna.

Beslutsunderlag
Angående granskning av årsredovisning 2020, KS 2021.2320
Revisionsberättelse för år 2020, KS 2021.2318
Årsredovisning Vimmerby kommun 201231, KS 2021.1100

Beslutet ska skickas till
- kommunstyrelsen
- barn- och utbildningsnämnden
- socialnämnden
- gemensamma nämnden för miljö och bygg
- överförmyndaren
- gemensamma hjälpmedelsnämnden

Leif Larsson (C) Gudrun Brunegård (KD) Lennart Nygren (S)
Fullmäktiges ordförande Fullmäktiges 1:e v ordf Fullmäktiges 2:e v ordf
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Leif Larsson
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Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet år 2020 - kommunen 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden. 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för demokratiberedningen. 
 

Ärendet  

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 5 kap 24 § ska fullmäktige vid ett sammanträde före utgången av juni 
månad året efter det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller 
vägras. Beslutet ska motiveras, om det inte är uppenbart obehövligt. Enligt 5 kap 32 § får 
fullmäktige behandla revisionsberättelsen utan föregående beredning.  
 
Enligt fullmäktiges arbetsordning 45 § bereder presidiet ärenden om ansvarsfrihet. Men i 
ärendet om ansvarsfrihet för valnämnden och demokratiberedningen är presidiet jävigt. I 
dessa fall går den in som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 
 

Aktuell situation 
Fullmäktiges ålderspresident har tagit del av KPMG:s granskning av årsredovisning och 
bokslut för år 2020. KPMG bedömer att årsredovisningen och årsbokslutet i allt väsentligt är 
upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och god 
redovisningssed. 
 
Fullmäktiges ålderspresident har tagit del av revisionsberättelsen för år 2020. Där bedömer 
kommunens revisorer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. De bedömer att 
nämndernas och demokratiberedningens interna kontroll har varit tillräcklig, och att de i allt 
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt.  
 
KPMG och kommunens revisorer bedömer att endast ett av de tre finansiella målen har 
uppnåtts under år 2020, och att måluppfyllelsen för verksamhetsmålen är låg.   
 
Kommunens revisorer tillstyrker, utifrån granskningen, att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för  
- valnämnden 
- demokratiberedningen 
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Bedömning 
Kommunfullmäktiges ålderspresident gör samma bedömning som revisorerna. 
 

Beslutsunderlag 
Angående granskning av årsredovisning 2020, KS 2021.2320 
Revisionsberättelse för år 2020, KS 2021.2318 
Årsredovisning Vimmerby kommun 201231, KS 2021.1100 

 
Beslutet ska skickas till 
- valnämnden 
- demokratiberedningen 
 
 
 
Bo Svensson (C) 
Fullmäktiges ålderspresident
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Fakta om Vimmerby kommun 

Vimmerby kommun ligger i nordvästra delen av Kalmar län 

och gränsar till Jönköpings- och Östergötlands län.  

Vi har ungefär lika långt till Stockholm, Göteborg och 

Malmö - mellan 300 till 350 km. 

Strax utanför staden rinner Stångån som är en av få större 

vattendrag i Sverige som rinner norrut. Stångån har under 

många århundraden varit en viktig transportled. 

Vimmerby är en av Sveriges äldsta städer. Från 1350 

finns det dokument som omnämner stadens sigill men vi 

vet att platsen har varit bebodd långt tidigare. En stor vi-

kingatida gravplats i staden är ett tydligt tecken på det. 

Redan tidigt var Vimmerby känt för sitt hantverk och sina 

marknader. Framgångarna var till stor förtret för många 

omgivande städer och därför drogs Vimmerbys stadsrättig-

heter in av Gustav Wasa år 1532. Det dröjde nästan 70 år 

innan staden återfick sina rättigheter av Carl IX. Det är 

därför som det finns ett C för Carolus och den romerska 

siffran IX i Vimmerbys stadsvapen. 

Marknader vet man har pågått sedan 1500-talet. Då Carl 

IX gav tillbaka stadsrättigheterna år 1604 skrevs det in i 

privilegiebrevet att staden årligen skulle hålla tre mark-

nader. Den traditionen fortlever ännu idag. Marknader och 

oxhandel är två näringsgrenar som satt sin prägel på sta-

den och gjort den känd vida omkring. Nämnas kan att mel-

lan åren 1727 och 1746 levererade Vimmerbys borgare  

28 459 oxar enbart till Stockholm. 

År 1862 bildades de kommuner som sedan blev Vimmerby 

kommun. De äldsta landskommunerna var relativt små 

och hade ofta samma gränser som socknen. Under stor-

kommunsreformen på 1950-talet slogs flera av de små 

kommunerna samman till större enheter. Storkommunerna 

slogs år 1971 samman till nuvarande Vimmerby kommun. 

Astrid Lindgren, Sveriges mest älskade barnboksförfattare 

föddes 1907 på gården Näs i Vimmerby. Det var på går-

den Näs som hon klättrade i sockerdricksträdet och lekte i 

snickerboa. Det var här hon hoppade i hö och lyssnade till 

sagor i Kristins kök. Idag är Näs ett kulturcentrum som 

lockar tusentals besökare varje år. Besöksnäringen har 

vuxit starkt i Vimmerby kommun under de senaste åren 

och en stark dragningskraft är Astrid Lindgrens Värld som 

varje år lockar omkring en halv miljon besökare. 

Vid årsskiftet 2020/2021 bodde det 15 672 personer i Vim-

merby kommun, fördelat på 8 025 män och 7 647 kvinnor. 
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Kommunalrådet har ordet 

I årsredovisningen för 2019 tackade min företrädare 

Niklas Gustafsson (M) för sig och överlämnade posten 

som kommunalråd  till mig. Han sa också att han då 

såg en ljus framtid för Vimmerby. 

Det gör jag också. Vimmerby är en attraktiv kommun 

med engagerade medborgare, ett starkt föreningsliv 

och ett lika starkt näringsliv. I många andra kommuner 

är man till och med lite avundsjuk på det starka varu-

märke vi har i Vimmerby, inte minst tack vare Astrid 

Lindgren och Astrid Lindgrens Värld. 

Vi kommer nog alla minnas 2020 som ett alldeles spe-

ciellt år, där ordet som kanske används allra mest i me-

dia och i våra relationer med andra människor var 

”Corona” eller Covid-19. Den pandemi som vänt upp 

och ner på det mesta, som drabbat människor, före-

ningsliv, vårt näringsliv och då inte minst vår besöksnä-

ring och alla de entreprenörer och företag som har sin 

stora årsinkomster när vi i vanliga fall har uppemot 

700 000 besökare i kommunen.  

Pandemin har naturligtvis påverkat den kommunala 

organisationen i hög grad. Fantastiskt nog har våra 

kärnverksamheter, skola, vård och omsorg fungerat väl 

trots allt. Även sådana verksamheter som handlar om 

bygglov, markexploatering, bostadsbyggande med 

mera rullar också på och det var länge sedan vi hade 

så mycket byggande och nya tomter på gång som un-

der det gångna året. Att verksamheterna fungerar väl, 

trots omständigheterna beror förstås på mycket slit och 

fantastiska insatser från alla medarbetare i kommunen. 

Vad som delvis har fått stå tillbaka under året är insat-

ser som handlar om mer övergripande och långsiktig 

utveckling, visionsarbete med mera. Inte helt förstås 

och vi har under 2020 samlat tjänstepersoner och politi-

ker i ett så kallat utvecklingsråd för att just sortera och 

kraftsamla kring de utvecklingsfrågor som måste priori-

teras. 

Ska man se något gott som kan komma ur en kris som 

pandemin, så vill jag lyfta att det har skett ett fantastiskt 

lagarbete under året i den kommunala organisationen. 

Jag upplever det också så, att politiken och tjänsteman-

naorganisationen arbetat på ett mycket bra sätt tillsam-

mans, för Vimmerbys bästa.  

Vi har också under året sett en kraftsamling för Vim-

merby där företrädare för handel, besöksnäring, fastig-

hetsägare med flera arbetar tillsammans med oss i 

kommunen för att finna vägar ur den besvärliga situat-

ion vi befinner oss i. Den samverkan kan göra att vi 

kommer starkare ur krisen. 

När detta skrivs har vi just fattat beslut om budgeten för 

2021. Vi har tuffa utmaningar framför oss, bland annat 

kring kompetensförsörjning men också ekonomiska där 

vi har stora investeringsbehov framför oss. Därför kom-

mer vi under 2021 arbeta med en delvis ny ekonomi-

styrning- och uppföljningsprocess. 

Trots ett besvärligt 2020 ser jag framemot kommande 

verksamhetsår. Kanske får vi se en normalisering efter 

pandemin. I vilket fall kommer vi i kommunorganisation-

en tillsammans fortsätta vårt arbete för ett ännu attrakti-

vare Vimmerby. 

Sist men inte minst, vill jag tacka alla medarbetare för 

goda arbetsinsatser och även mina kollegor i politiken, 

oavsett partifärg, för ett mycket bra samtalsklimat för 

Vimmerbys bästa! 

Coronapandemin präglade 2020 och Vimmerby drabbades hårt. Verksamhetsåret har till 

stor del handlat om att fortsätta kunna erbjuda kommunal service trots ett tufft läge.  

Jacob Käll (C) 

Kommunalråd  
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Vimmerby drabbades hårt av pandemin. Ett av de 

större slagen var när Astrid Lindgrens Värld tvingades 

stänga efter att bara ha haft öppet i drygt en vecka. Hur 

stora konsekvenserna av det blir, vet ingen svaret på i 

nuläget. Men det finns också ljuspunkter. Ett vaccin har 

tagits fram och vaccination påbörjades under mellanda-

garna. Den digitala utvecklingen har tagit ett stort steg 

framåt, något vi kommer ha stor nytta av även efter 

pandemin. I Vimmerby kommun har vi också kraftsam-

lat gemensamt i konceptet ”Vimmerby Tillsammans”.  

 

Den politiska turbulens som präglade 2019 har haft och 

har efterdyningar. Händelser kopplat till 2019 har fort-

satt präglat det kommunala ledningsarbetet 2020. 

Parallellt hamnade Vimmerby kommun tillsammans 

med övriga världen i ett massivt arbete kopplat till covid

-19. I början av mars aktiverades kommunens krisled-

ningsarbete och stora insatser har gjorts inom hela 

kommunkoncernen för att hantera pandemin. Alla med-

arbetare har ställt upp på ett fantastiskt sätt och jag är 

stolt över det arbete som utförts i hela organisationen.  

Vimmerby kommun var länge förskonade med få be-

kräftade fall. Under senhösten förvärrades situationen 

även hos oss och vid årsskiftet var kommunen en av de 

hårdast drabbade i Kalmar län.  

 

Pandemin har haft stor påverkan på Vimmerby kom-

muns näringsliv. Kommunens största företag, Ljunghäll 

AB, lade ett stort varsel och hade för avsikt att säga 

upp cirka 130 medarbetare. Uppsägningarna behövde 

sedan inte effektueras. Astrid Lindgrens Värld hamnade 

i en ohållbar situation på grund av pandemin och beslu-

tade om att stänga ner verksamheten för året. Det på-

verkade i sin tur hela besöksnäringen och handeln när 

turisterna uteblev. För att kraftsamla kring utmaningar-

na inom besöksnäringen har lokala, regionala och nat-

ionella aktörer träffats för att hitta vägar att stötta be-

söksnäringen. Lobbyarbetet har gett resultat i form av 

att regeringen nu bildat en statssekreterargrupp med 

fokus på Vimmerby. 

 

Konsekvenserna av pandemin för kommunens närings-

liv är i detta läge oöverblickbara. Vimmerby kommun 

har på olika sätt försökt att milda omfattningen av det 

svåra läget genom att bland annat erbjuda gymnasiee-

lever luncher av privata näringsidkare och anstånd för 

att betala sina fakturor där behov uppstått. För att 

mildra effekten av covid-19 och för att stödja det lokala 

näringslivet har Företagarna Vimmerby, Vimmerby han-

del, Vimmerby Fastighetsklubb, Vimmerby Turistbyrå 

och Vimmerby kommun gått samman under begreppet 

Vimmerby Tillsammans. Beskedet i slutet på december 

är att Astrid Lindgrens Värld kommer att öppna i någon 

form 2021 och parallellt har också vaccinationen påbör-

jats nationellt och regionalt.  

 

Pandemin har påverkat det övergripande utvecklingsar-

betet men förhoppningen är att arbetet med att stärka 

den lokala attraktionskraften ska kunna fortsätta under 

2021. Det politiska visionsarbetet fick också nedpriorite-

ras under 2020 men arbetet förväntas återupptas under 

2021. Internt i organisationen kommer det fortsatt att 

göras satsningar på medarbetare och ledare och arbete 

med att uppdatera kommunens styrmodell är inplane-

rat. 

 

Ekonomisk hållbarhet, kompetensförsörjning, infrastruk-

tur och bostäder är även fortsatt prioriterade frågor 

inom kommunen. Vi behöver bland annat satsa på vux-

enlärandet i allmänhet för att underlätta matchning mel-

lan behov och tillgång av arbetskraft.  

 

Vimmerby kommun har ökat något i befolkning och den 

senast kända siffran visar 15 672. Fler bostäder be-

hövs. Därför måste dialogen med olika marknadsaktö-

rer som är intresserade av att investera i nya bostäder i 

kommunen fortsätta prioriteras eftersom det kommu-

nala investeringsutrymmet är begränsat.  

 

 

 

 

 

 

 

Kommundirektören har ordet 
2020 drabbades Vimmerby och övriga världen av coronapandemin, en händelse som kom 

att prägla vårt arbete under en stor del av året. Det mesta har varit annorlunda och fokus 

har hela tiden legat på att minska risken för smittspridning och skydda de mest sårbara.  

Carolina Leijonram 

Kommundirektör 
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Kommunstyrelsen 2020-12-31 

Kommunstyrelsen uppgift är att leda och samordna kommunens verksamhet och ekonomi. 

Alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige bereds först i kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. 

Jacob Käll (C) 

Ordförande 

Marie Nicholson (M)

1:e vice ordförande      

Helen Nilsson (S) 

2:e vice ordförande 

Eva Svensson (C) 

Ledamot 
Erik Paulsson (C) 

Ledamot 

Bo Svensson (C) 

Ledamot 

Ola Gustafsson (KD) 

Ledamot 

Peter Högberg (S) 

Ledamot 

Daniel Nestor (S) 

Ledamot 

Lars Johansson (V) 

Ledamot 
Emil Larsson (SD) 

Ledamot 

Ersättare 

Peter Andrae (M) 

Tomas Peterson (M) 

Eva Berglund (S) 

Jacob Käll (C) 

Eva Svensson (C) 

Marcus Jonmyren (C) 

Torbjörn Sandberg (KD) 

Lis-Astrid Andersson (S) 

Kenneth Björklund (S) 

Peter Fjällgård (V) 

Petra Whidotti (SD) 

Kommunfullmäktige 2020-12-31 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här sitter 49 folkvalda politi-

ker från sex partier som väljs vart fjärde år. Här bestäms de politiska målen för den kom-

munala verksamheten. Kommunfullmäktige sammanträder ca 10 gånger per år. 

Leif Larsson (C) 

Ordförande 

Gudrun Brunegård (KD) 

1:e vice ordförande 

Lennart Nygren (S) 

2:e vice ordförande 

Mandatfördelning 2019-2022 

Centerpartiet 14 

Socialdemokraterna 13 

Moderaterna 6 

Sverigedemokraterna 6 

Kristdemokraterna 5 

Vänsterpartiet 5 
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Bråneholm i vinterskrud 

Bysjövägen 
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Händelser under året 

Januari Februari Mars April Maj Juni 

Litteraturnod får bidrag från Region-

ala utvecklingsnämnden i Kalmar 

län vilket stärker ytterligare det på-

gående litteraturuppdrag som Vim-

merby kommun tilldelats tidigare.  

Jacob Käll tillträder sin 

tjänst som kommunstyrel-

sens 

ordfö-

rande. 

Vimmerby Oriente-

ringsklubb, Vim-

merby kommun och 

Vimmerby tillsam-

mans bjuder in till 

Naturpasset i orien-

teringens tecken. 

Naturpasset går i 

VOK-skogen och är 

ett sätt att komma ut 

i skogen och mot-

ionera på ett tryggt sätt utan oro för 

Covid-19.  

RF-SISU 

tillsammans 

med Vim-

merbyortens 

ryttarförening 

och Vim-

merby kommun kör igång en Idrottsskola i kom-

munen. 27 barn födda 2011 har anmält sig för att 

utöva 11 idrotter under en period på 32 veckor.  

Astrid Lindgrens Värld tvingas stänga 

parken efter att ha varit öppen i drygt en 

vecka. Detta för att det kommit nya be-

sked från Polismyndigheten om att före-

slagna åt-

gärder pga 

corona-

pandemin 

inte är till-

räckliga.  

Vimmerby blir 

utvald som en 

av tre kom-

muner i Små-

land som får 

medel från 

Familjen 

Kamprads 

Stiftelse. Tanken med projektet är att 

minska äldres känsla av isolering.  

Vimmerby kommun får 

högt betyg i ”Nöjd-Kund-

Index” i SKR:s mätning 

Öppna Jämförelser Före-

tagsklimat. Det är en för-

bättring jämfört med förra 

året och av de 188 kom-

munerna som deltog 

hamnade Vimmerby på 

plats 66. 

Försäljning av villa-

tomter i Nosshult 

startar 2 juni. Noss-

hult är ett nybyggt 

bostadsområde som 

ligger i anslutning till 

sjön Nossen och är 

beläget ca 3 km från 

centrum i Vimmerby. 

Vimmerby 

kommun 

hamnar på 

plats 136 när 

Aktuell Håll-

barhet pre-

senterar sin 

årliga ranking 

över Sveriges 

miljöbästa 

kommuner.  

Statens 

kulturråd 

beviljar 

en mil-

jon kro-

nor till 

läs- och 

skrivfrämjandet och pengarna fördelas lika mel-

lan Vimmerby kommuns regionala litteraturupp-

drag och Vimmerby bibliotek.   

Med anledning av regeringens rekommendat-

ioner om distansundervisning för högskolor och 

gymnasier har Barn- och utbildningsförvaltning-

en fattat beslut om 

distansundervis-

ning på Vimmerby 

gymnasium, Lär-

center och Campus 

Vimmerby fr o m 

18 mars.  

Regeringen har fattat beslut 

om att införa ett nationellt 

besöksförbud från och med1 

april på samtliga äldreboen-

den i Sverige. Vimmerby 

kommun införde besöksför-

bud 20 mars, vilket omfattar 

Vimarhaga, Borghaga, Vi-

dala och Kvillgården. 
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        Juli          Augusti         September         Oktober        November       December 

Under sommarlovets tre första veckor 

har sex ungdomar i årskurs nio och 

ettan på gymnasiet haft feriepraktiken 

”unga kommunutvecklare”. Arbetets 

syfte är att få ett ungdomsperspektiv 

på olika 

frågor 

och pro-

jekt runt 

om i 

kommu-

nen.   

Björkbackens Karaktärshotell har utsetts till Årets Turist-

mål 2019 i kategorin hotell av turistmål.se. Motiveringen 

var att Karaktärshotellet 

har en servicenivå i 

världsklass och har stort 

fokus på gästen. På ett 

positivt och drivande sätt 

ligger man i framkant.  

Förvaltningsrätten ger Astrid Lindgrens Värld 

rätt i att varje teaterföreställning ska betraktas som 

en separat allmän 

sammankomst. 

Därmed slår dom-

stolen fast att poli-

sens tolkning av 

lagen var fel. 

När kommunens finaste 

byggnad röstas fram står 

Kulturskolan som vinnare. 

Även detta år tar Astrid Lindgrens Värld hem dubbla vinster i 

Swedish Brand Award som mäter varumärkeskännedom 

och kundnöjdhet. ALV vann 

kategorin nöjesattraktioner 

och tog hem totalvinsten i 

konkurrens med 400 olika 

varumärken i 30 olika katego-

rier. Detta trots att de endast 

hade öppet drygt en vecka 

pga pandemin.  

Alfred Svensson från  

Virum utanför Tuna tar 

tillsammans med sin 

kompanjon Klas Eriksson 

hem Bästa Humorpro-

grammet på Kristallen 

med sin programserie 

Leif och Billy.  

Astrid Lindgren-priset går i år till 

författaren och illustratören Ja-

kob Wegelius. Jakob bor och 

verkar i Mörtfors 

utanför Oskars-

hamn. I moti-

veringen lyfts 

bland annat 

hans ”gränslösa 

fantasi och be-

rättarkraft” fram.  

Besöksför-

bud på äldre-

boende upp-

hör 1 okto-

ber. 

Edmund Albinsson, lärare på 

Astrid Lindgrens skola, blir nomi-

nerad till lärarpriset Guldäpplet 

2020.Priset lyfter fram lärare som 

utvecklar 

skolan och 

pedagogi-

ken med 

digitala verk-

tyg och ar-

betssätt.  

Litteraturfestivalen ”Vimmerby berättar” som tidi-

gare pågick i åtta dagar blir i coronatid en förlängd 

festival till åtta månader. 

Bilden är pressbild från Guldäpplet, 
foto: Bo Helmersson 

Foto: Andreas Horste 

Foto: Lena Sjöberg 

CK Wimer 

tilldelas Vim-

merby kom-

muns kultur– 

och fritidspris 

för sin insats 

inom cy-

kelsporten 

och utveckl-

ing av Wimer 

Bike Park.   
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Viktiga händelser 2020 

 

Den politiska turbulens som pågick under 2019 har 

fortsatt prägla arbetet på kommunstyrelseförvaltning-

en även under 2020. 

 

Från mars månad har förvaltningen lagt mycket tid 

på krisledningsarbete med anledning av corona-

pandemin. Fokus har varit att skydda de särskilt ut-

satta grupperna och upprätthålla samhällsviktiga 

funktioner. I det arbetet har kommunikation med 

medborgare, medarbetare och samverkansaktörer 

varit oerhört viktigt. Att snabbt utveckla de digitala 

möjligheterna har också prioriterats med bra resultat, 

bland annat sändes kommunfullmäktige digitalt hös-

ten 2020. Pandemin har påverkat utvecklingsarbetet, 

bland annat har projektet med ett kommungemen-

samt kontaktcenter fått senareläggas och även det 

politiska visionsarbetet stannade av. 

Ekonomichefen har sagt upp sig och rekryteringsar-

betet har inletts för att hitta rätt person för uppdraget.  

 

Biblioteksverksamheten ingår i adm avd. på grund 

av pandemin och regeringens restriktioner tvingades 

biblioteket stänga ner som mötesplats med start 14 

november. Istället har verksamheten arbetat aktivt 

med sin digitala service och även gett medborgarna 

möjlighet att låna böcker genom hämtning på stads-

biblioteket. 

Under året har ett större litteraturprojekt pågått inom 

ramen för Litteraturnod Vimmerby som i november 

presenterades i form av boken Körverk. I boken finns 

136 texter från hela länet, flera av textförfattarna är 

från Vimmerby. 

Till räddningstjänsten rekryterades under året en ny 

räddnings- och säkerhetschef. Riksdagen beslutade 

i oktober 2020 om förändringar i lagen (2003:778) 

om skydd mot olyckor. Arbetet för att klara omställ-

ningen och de högre krav som ställs på kommuner-

na har påbörjats. Det arbetet fortsätter i samverkan 

med andra kommuner 2021. 

 

Till gatukontoret har en ny gatuchef rekryterats. Un-

der året har det varit mycket fokus på mark och ex-

ploatering som har en hög belastning, man har även 

sökt ny personal men haft svårt att rekrytera in rätt 

kompetens. Gatukontoret har arbetat vidare med lek- 

och badplatsstrategi samt en handlingsplan. Drift-

enheten har under pandemin agerat stöd till social-

förvaltningen i form av en logistikgrupp där man till-

satt en gruppchef samt varit resursstöd med trans-

porter, lagerutrymme och personal. 

 

Fastighetskontoret är fortsatt underbemannade och 

kompetensförsörjningen är svår, då få söker de utan-

nonserade tjänsterna.  Behov av skollokaler utreds 

vidare och en förstudie påbörjades i slutet av året. 

Större investeringsprojekt som Nybble förskola och 

Kommunstyrelseförvaltningens uppgift handlar till stor del om att stötta processer  

för att övriga förvaltningar med kärnuppdrag ska bli framgångsrika i sina uppdrag. 

I kommunstyrelseförvaltningen ingår, förutom avdelningarna administration, hr och ekonomi, 

även samhällsbyggnad och utvecklingsavdelningen. 

Gruppen Preparand 1 från Kulturskolan  
Foto: Ebba Lilja 
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vård/omsorgsboende har påbörjats, renovering av Vi-

marskolan är klar och brandstationen är nästan helt 

klar. Fastighetsförvaltningsavtalet med Vimarhem är i 

slutfasen och ska gälla för 2021. 

 

Kostenhetens fokus på att minska matsvinnet fortgår 

men riktiga mätningar har varit pausade under 2020. 

Generellt ser man ändå att eleverna äter mer och 

slänger mindre. Enhetens systematiska arbete med 

arbetsmiljön har gett resultat och de redan låga nivåer-

na har minskat. Ett nytt kostprogram har införts vilket 

ska bidra till att effektivisera arbetet. Under pandemin 

har det varit en utökad matdistribution till riskgrupperna 

och kylmat till högstadieelever som studerat på distans 

har erbjudits. Lokalvårdsenheten har under året arbetat 

löpande med att sänka höga sjuktal. Lokalvården har 

även haft utökat uppdrag och frekvens under 2020 på 

grund av pandemin. 

 

Näringslivsenheten har under året haft fokus på pro-

jektet SLUS (social, lokal, utvecklingsstrategi) vilken nu 

har växlat upp i Allas Vimmerby. Fokus har legat på att 

få till stånd utvecklingsgrupperna i de tio tätorterna i 

Vimmerby kommun och flera möten har genomförts 

under året. Näringslivsenheten har också genomfört 

cirka 20 företagsbesök under 2020.  

 

Utbildning inom ”Starta eget” har genomförts med upp-

följningsmöten med de deltagare som önskat. Kompe-

tensbehovsprojekten med samverkan inom organisat-

ionen och i näringslivet har fortsatt under året. 

 

Marknadsföringen av industriområdet Krönsmon har 

gett resultat. Under 2020 har cirka 30 procent av ytan 

reserverats via skriftliga avtal eller sålts.  Arbetet med 

en handelsstrategi har påbörjats. 

 

Fritidsenheten har haft stort fokus på att stötta förening-

ar med frågor och avtal kopplat till pandemin. Under 

året har enheten också arbetat fram riktlinjer som stöd 

till föreningarna. 

 

Arbetet med att utveckla kommunens mötesplatser fort-

sätter med bland annat Södra Vi och Storebro. Under 

2020 har i genomsnitt cirka 15 personer varit anställda 

på kommunens olika mötesplatser.  

 

Kulturskolan och Fabriken har haft ett begränsat antal 

event under året på förekommen anledning. Söktrycket 

på dansprofilen har ökat kraftigt även under 2020. Mer-

parten av restaureringen av Kulturskolan har färdig-

ställts under året.  

 

I januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige och 

under året har utbildningar genomförts inom området.  

Under hösten beviljades kommunen medel från Tillväxt-

verket för att utveckla besöksnäringen tillsammans med 

kommunerna Hultsfred och Eksjö. Under året har ut-

vecklingsavdelningen också arbetat med en förstudie 

avseende turistbyråverksamheten och gränssnittet med 

kommunen inför framtiden. 

 

När pandemin drabbade Vimmerby skapades samver-

kanplattformen Vimmerby Tillsammans mellan Företa-

garna i Vimmerby, Vimmerby Fastighetsklubb, Vim-

merby Turistbyrå, Vimmerby Handel samt Vimmerby 

kommun. En mängd aktiviteter har i syfte att stötta kom-

munens besöksnäring och handel. Vimmerby Tillsam-

mans uppmärksammades av Familjen Kamprads stif-

telse och genom dem erhölls medel, där målet var ”att 

underlätta för våra äldre i Vimmerby kommun genom ett 

lokalt entreprenörskap” i samband med pandemin. 

 

 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Kommunstyrelseförvaltningen gör totalt ett överskott 

mot budget på 14,8 mnkr. 

 

Varav: 

Centrala förvaltningen gör ett överskott på 6,5 mnkr. 

Här har HR-avdelningen störst överskott med 4,5 mnkr 

varav 3,3 mnkr till stor del är att det budgeterade cen-

trala löneanslaget inte har fördelats ut till fullo. 

Biblioteket gör ett minus mot budget på 1,0 mnkr som 

beror på att bibliotekschef har bemannats men inte har 

varit budgeterat. Köpta administrativa it-tjänster har 

varit lägre än budgeterat. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningens totala utfall är ett över-

skott mot budget på nära 6,6 mnkr men på verksam-

hetsnivå finns skillnader. Fastighetskontoret ligger långt 

under budget för såväl personalkostnader som repara-

tions- och underhållskostnader. Även låga kostnader för 

vinterväghållning samt realisationsvinster från försälj-

ningar bidrar till resultatet. Kost- och lokalvårdsenheter-

na har drabbats av merkostnader på grund av pande-

min och räddningstjänsten gör ett inkomsttapp på grund 

av uteblivna utbildningar. Även kostnaderna för bo-

stadsanpassningar är betydligt högre än både budget 

och de senaste årens utfall. 

 

Utvecklingsavdelningens resultat visar ett överskott på 

1,7 mnkr mot budgeten. Det är flera verksamheter som 

2020 gör ett överskott. De med störst positiv avvikelse 

är: 

Näringslivsenheten som gör ett överskott mot budget 

på 1,1 mnkr. Överskottet utgörs främst av lägre perso-

nalkostnader än budgeterat. Stöd fritidsverksamhet gör 

ett överskott på 0,4 mnkr. Beror bland annat på att ma-

skinbidrag inte betalats ut. Varuhemsändningsbidraget 

överskott på 0,5 mnkr. Det är en kombination av högre 

intäkter och lägre kostnader som utgör överskottet. 

 

 



VIMMERBY KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 201231 

11 

Förväntad utveckling 

 

Som en följd av pandemin har förvaltningens interna 

arbete med digitaliseringen växlat upp rejält. Det kan bli 

en positiv effekt som skapar helt andra förutsättningar 

”Postcorona”. Då kan erfarenheter och nya kunskaper 

användas i syfte att skapa mervärde för våra medbor-

gare och effektivisera våra interna processer. 

 

För samhällsbyggnadsavdelningen har många planer 

och förväntningar fått skjutas på framtiden på grund av 

pandemin. Kommande utmaningar är fortsatt digitali-

seringen av verksamheterna, kompetensförsörjning och 

utbildning av personal för att möta de nya kraven. Till-

sammans med HR-avdelningen pågår ett arbete för att 

minska sjukfrånvaron genom förbättrad arbetsmiljö. 

Anpassa och effektivisera ambitionsnivån på respektive 

verksamhet för att nå en ekonomi i balans. Vi kommer 

även rikta in oss på att fokusera på rätt saker utifrån 

våra ansvarsområden och leverera kvalitet med ett gott 

bemötande.  

 

Utvecklingsavdelningen fokuserar på en budget i ba-

lans även för 2021. Vi ser dock en stor utmaning i att 

leverera mot budget då vi dels har ett sparbeting samti-

digt som vi ska upprätthålla önskad kvalitét då vi är en 

person mindre 2021.  

 

Näringslivsenheten fortsätter arbetet med Allas Vim-

merby och att operativt förankra processer i utveckl-

ingsgrupperna och internt inom kommunens verksam-

heter.  Vi fortsätter enligt handlingsplan att besöka och 

diskutera frågor med vårt näringsliv i syfte att förbättra 

samarbetsklimatet. Enheten ser över möjligheterna att 

genomföra mötena digitalt. 

 

Arbetet med handlingsstrategin fortsätter och ska lever-

eras till politiken för beslut runt sommaren. Även mark-

nadsföringen av Krönsmon fortsätter med riktade kam-

panjer. 

 

Implementeringsprocessen för att säkra bidragsutred-

ningen kommer att slutföras under 2021. Under året 

ska en mötesplatssamordnare anställas på heltid fram 

till augusti med en förhoppning att tjänsten permanen-

tas. 

 

Insatserna för att utbilda hela kommunen i barnkon-

ventionen fortsätter och folkhälsoplanen ska gå till poli-

tiken för beslut.  

 

Arbetet med att förbättra styrning och mål för internat-

ionaliseringsarbetet ska genomföras, där även opera-

tiva handlingsplaner ska tas fram.  

 

Vimmerby Tillsammans fortsätter att vara en aktiv sam-

arbetsplattform för engagerade organisationer. Ovan är 

under förutsättning att pandemin klingar av i närtid. 
 

Målen 2020 

 

Se redovisning av varje mål på sidan 62. 

Valnämnden 

I varje kommun ska det finnas en valnämnd med ansvar för att planera och genomföra allmänna 

val till riksdag, landsting och kommun samt val till Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar också 

för att planera och genomföra folkomröstningar och eventuella extra val till fullmäktige. 

För att kunna genomföra sitt uppdrag behöver val-

nämnden en valadministration bestående av ett val-

kansli med valsamordnare och administratörer samt 

knappt 100 röstmottagare fördelade på de tretton val-

distrikten. 

 

 

Viktiga händelser 2020 

 

Det har inte varit någon verksamhet under det här året. 

 

 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Då det inte har varit någon verksamhet har det i princip 

inte varit några kostnader. Det är ett överskott på 64 tkr 

mot budgeten. 

 

 

Förväntad utveckling 

 

Valnämndens och valkansliets arbete startar igen hö-

sen 2021 inför det allmänna valet 2022. 
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Viktiga händelser 2020 

 

 Situationen kring Covid-19 har starkt präglat hela 

året. Mycket utvecklingsarbete har lagts på is 

under perioden, då allt fokus har behövt läggas 

på att förebygga smittspridning, få verksamheten 

att fungera dagligen och ta fram planer och ruti-

ner kopplat till den pågående pandemin. 

 Campus Vimmerby fortsätter att växa, och har 

skrivit avtal med Linköpings Universitet om att 

starta program för grundlärare med inriktning 

fritidshem. Start aug 2021. Dock fick Campus 

avslag på 3 av 4 sökta yrkeshögskoleutbildning-

ar. Beslut taget via budget -21 att utöka Campus 

lokaler. 

 Förvaltningens digitaliseringsarbete har tagit ett 

stort kliv framåt, då den digitala tekniken använts 

frekvent för möten och undervisning i samband 

med covid -19. 

 Vård och omsorgsprogrammet på gymnasiet har 

från och med ht 2020 klasser i alla årskurser. 

Ämnesplanerna för flera nationella program har 

reviderats. Ny teknik har införts på Fordons- och 

transportprogrammet och ny kursstruktur har 

införts på Vård- och omsorgsprogrammet 

 Antalet elever på gymnasieskolan ökar, det inne-

bär främst ökande kostnader för IT men även 

andra områden ger ökande kostnader ex. läro-

medel och förbrukningsmaterial. 

 Utökad digitalisering – förskolorna har rustats 

med projektorer och ipads 

 Lägre barnantal medförde stängning av Buller-

byns förskola 

 Utökade avdelningar på Junibacken i Tuna och  

Katthult i Storebro 

 Fortsatt planeringsprocess med SKR ramavtal 

för nybyggnation av förskola  

 Kompetensförsörjning – märkbara svårigheter att 

rekrytera förskollärare, specialpedagoger och 

lärare inom ett flertal ämneskombinationer. 

 Arbetet med förstudien kring eventuell nybygg-

nation av skola har påbörjats. 

 

Elevökningarna inom förskoleklass/grundskola ökade 

mellan 2016-2018 för att sen bli färre 2019-2020. De 

senaste fem åren har antalet elever ökat med 129 st. 

Barn– och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för alla utbildningsfrågor från förskola till högskola.  

Inom nämndens ansvarsområde bedrivs även svenska för invandrare och samhällsorientering.  
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Dock om vi tittar till prognosen framåt så kommer elev-

talet fortsatt att ligga på en förhållandevis hög nivå, och 

minskningen nuvarande läsår är en tillfällig nedgång 

och ej starten av ett nytt mönster. 

 

Grundskolans och fritidshemmens lokaler i Vimmerby 

tätort är för trånga och till viss del undermåliga och nå-

got måste göras åt grundskolans och fritidshemmens 

lokaler i Vimmerby tätort. Likvärdighetspengarna från 

staten kommer att rekvireras och användas för att öka 

graden av en likvärdig utbildning utifrån de behov som 

finns i inom förskoleklass och grundskola. Rekryterings-

läget inom grundskolan bedöms vara fortsatt svårt un-

der både 2020 och framöver. 

 

Antalet gymnasielever har under många år legat 

ganska stabilt, dvs runt 510-530 elever. Under nuva-

rande läsår kommer ca 540 elever att påbörja sin ut-

bildning på gymnasiet, och enligt prognosen så kom-

mer elevtalen på gymnasiet öka marginellt och ligga 

mellan 550-580 elever under ett par år. Även vuxen-

utbildningen har ökningar på antalet studieplatser jäm-

fört med tidigare år. 

 

Antalet förskolebarn kommer troligen att ligga ganska 

stabilt under 2020, efter några års kraftiga ökningar. 

Det finns fortfarande ett stort behov av en ny förskola i 

Vimmerby tätort med plats för 120 barn samt utöver det 

möjlighet till barnomsorg på kvällar och nätter.  

 

CAMPUS Vimmerby har fått en högskoleutbildning till 

förskollärare beviljad och den första gruppen kommer 

att påbörja sina studier hösten 2019. Under året har 

avtal tecknats med LiU där grundlärarprogrammet med 

inriktning fritidshem kommer att starta augusti 2021. 

Det gemensamma arbetet inom CAMPUS i Småland 

fortsätter och ambitionen är att samverkan ska öka. 

 

 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter överskri-

der budgeten med 0,7 miljoner kronor, det motsvarar 

0,2 % av nettobudgeten som är 365,9 miljoner kronor 

2020. Ersättning från försäkringskassan för sjuklöner 

pga av pandemin har varit 4,3 miljoner kronor under 

året. 

 

Förskolan har en nettobudget 87,5 miljoner kronor och 

redovisar överskott med 3,2 miljoner kronor när intäkter 

för föräldraavgifter är högre än beräknats. Då ingår pe-

dagogisk omsorg i kostnaderna. Antalet förskolebarn 

har minskat något i förhållande till 2019. Personliga 

assistenter kostar mer än budget då många barn är i 

behov av stöd. Ersättning från försäkringskassan var 

1,7 miljoner kronor. 

Gymnasieskolan redovisar ett sammanlagt underskott 

på 2,2 miljoner kronor. Interkommunal ersättning (IKE) 

för fler elever i andra kommuner samt färre i Vimmerby 

gymnasium ger oss ett resultat av IKE på minus 3,6 

miljoner kronor för 2020.  

 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksam-

heten har en nettobudget på 161,4 miljoner kronor och 

redovisar ett nettoöverskott på 1,1 miljoner kronor vid 

årets slut. Det är oförändrat elevtal i verksamheten. 

Antalet elever med behov av extra stöd är fortfarande 

hög men olika lösningar har minskat kostnaderna jäm-

fört med tidigare år. Ersättning från försäkringskassan 

var 1,8 miljoner kronor. 

 

Fritidshemsverksamheten överskrider budgeten med 

0,3 miljoner kronor när särskolans fritidshem är under-

budgeterad. 

 

Särskolans nettobudget på 7,0 miljoner kronor över-

skrids med 0,3 miljoner kronor när flera elever placeras 

i särskolan än vad som budgeterats. 

 

Vuxenutbildningen klarar inte budgeten när antalet ele-

ver i svenska för invandrare och grundvux ökar samti-

digt som staten ändar regler så att vuxenutbildning inte 

kan vägras någon. De riktade statsbidrag som tidigare 

finansierade den verksamheten har nu omvandlats till 

ett generellt statsbidrag till kommunen. Underskott med 

2,3 miljoner kronor. 

 

Gymnasiesärskolan redovisar minus 1,6 miljoner kronor 

då fler elever finns i verksamheten samtidigt som flera 

elever har extra behov av stöd i form av elevassisten-

ter. 

 

Övriga verksamheter såsom Campus Vimmerby och 

gemensam administration klarar budgeten tillsammans. 

 

 

Förväntad utveckling 

 

Övergripande: 

Det är svårt att förutse hur året framåt kommer att ut-

veckla sig, då läget kring pandemin fortfarande är oklart 

framåt. Nu pågår ett arbete inom förvaltningen att hitta 

hållbara lösningar i den nuvarande situationen, samt att 

starta upp det utvecklingsarbete och andra områden 

som lades på is under den akuta krisen i våras. 

 

Förvaltningens och kommunens ekonomiska utmaning-

ar är stora framåt. SKR har informerat om sina progno-

ser för Vimmerby kommun ur ett ekonomiskt perspektiv 

och det ser utmanande ut under de kommande 5 åren. 

Den stora demografiska utmaningen, dvs att antalet 

invånare som bidrar till skatteintäkterna minskar kraftigt 
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och den andel av invånarna som innebär kostnader för 

kommunen (barn och äldre) ökar, påverkar kommunen 

starkt. Utöver det så finns det väldigt stora behov av 

investeringar i kommunen.  

 

Förskolan: 

Antal barn som föds i Vimmerby har ökat de senaste 

åren vilket redan medfört fler barn i förskolan. Ökningen 

har planat ut och de närmaste åren blir det troligtvis inte 

ytterligare ökningar. Det vi ser i prognosen är en liten 

minskning av antalet barn i förskolan.  

I förskolans reviderade läroplan lyfts de ökade kraven 

kring digitalisering. Utbildningen ska ge barnen förut-

sättningar att utveckla adekvat digital kompetens ge-

nom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för 

den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges 

möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt för-

hållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska 

kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna vär-

dera information. Förskolorna i Vimmerby är i behov av 

en IT- pedagog som kan vara ett stöd för pedagogerna 

i arbetet med digitaliseringen.  

I förskolans reviderade läroplan förtydligas undervis-

ningsbegreppet. Det är en positiv utveckling i Vimmer-

bys förskolor kring likvärdighet i undervisningen. Vi ser 

ett utökat kollegialt lärande bland pedagogerna och 

ledningsgruppen för förskolan. Vi fortsätter satsa på 

kommunövergripande utvecklingsgrupper som är ett 

verktyg för arbetet med likvärdigheten. Grupper som är 

igång under hösten och en bit in på 2021 är Pedago-

gisk dokumentation samt Plan för lika rättigheter.  

Det finns en fortsatt oro kring kompetensförsörjningen i 

förskolan. Antalet utbildade förskollärare sjunker och vi 

har svårt att rekrytera förskollärare till våra förskolor. 

Det är framförallt ytterområden som vi ser svårigheten 

att behålla och rekrytera medarbetare.  

 

Grundskolan: 

När det gäller grundskolan så har utvecklingen med 

kraftigt ökat elevantal i skolan till viss del fortsatt. Vi kan 

under läsåret 2020/2021 se en viss avmattning, men 

det kommer att vara ett fortsatt högt tryck (främst i Vim-

merby) av elever inom F-9 den kommande 3-

årsperioden. Elevökningen i grundskolan ställer stora 

krav på utökade skollokaler i Vimmerby tätort.  

Läsa-skriva-räkna garantin började gälla fr.o.m juli 

2019. Kartläggning av elevernas kunskaper i förskole-

klass genomförs genom materialet ”Hitta språket och 

Hitta matematiken” under hösten 2019 och våren 2020 

för samtliga elever. Kopplat till garantin ska även ett 

obligatoriskt bedömningsstöd användas för elever i åk 

1. Bedömningsstödet gör att vi tidigt kan identifiera ele-

ver som riskerar att få, eller som redan har, läs- och 

skrivsvårigheter. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag 

att tillsammans med pedagogerna utreda vilka ekono-

miska satsningar som skulle kunna genomföras i syfte 

att öka läs- och skrivkunnigheten för eleverna i de tidi-

gare åren. Resultatet av detta ingår i nämndens bud-

getarbete för år 2021. 

 

Ny lagstiftning har även beslutats när det gäller ökade 

möjligheter för fjärrundervisning, och den lagen träder 

ikraft 1 aug 2020. Under hösten 2020 kommer förvalt-

ningen tillsammans med rektorer och IKT-pedagog att 

påbörja en utredning hur detta kan implementeras i vår 

kommun. Den nya möjligheten innebär att vi nu kan 

undervisa i fler ämnen via fjärrundervisning än tidigare. 

 

 

Målen 2020 

 

De elever som inte är behöriga till gymnasiets yrkespro-

gram är relativt jämnt fördelat mellan skolorna och mel-

lan könen (något fler flickor). En tydlig faktor som på-

verkar resultatet är att elever med hög frånvaro ofta 

saknar godkända betyg i flera ämnen. I enkäten till 

vårdnadshavarna är det frågor om synpunktshantering 

och utvecklingssamtalen som hamnar lågt. Ny rutin 

kring synpunktshantering har tagits fram och förtydli-

gats och djupare kartläggning är planerad kring utveckl-

ingssamtalen. Precis som tidigare år blir resultatet högt 

när eleverna svarar på frågan om trygghet. Skolorna 

har ett välfungerande likabehandlingsarbete. Variation-

en är större mellan klasser än mellan skolor. 

 

Se redovisning av målen på sidan 63. 
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Socialnämnden 

Viktiga händelser 2020 

 

Den enskilt största händelsen 2020 är den pågående 

pandemin, covid-19. Socialförvaltningen har legat i kris-

ledning sedan början på mars 2020. Pandemin har in-

neburit införskaffande av skyddsutrustning, förändrad 

bemanningsplanering samt mycket samverkan med 

regionen om t.ex. riktlinjer. Det har också inneburit att 

en mängd andra delar har prioriterats bort eller har fått 

anpassats. 

 

Organisationsförändringen som påbörjades 2019 har 

under 2020 fortsatt med ny indelning av hemtjänst-

områden samt förändring av individ- och familjeomsorg-

ens organisation. Processorientering som strategi är 

påbörjad och först ut är individ- och familjeomsorgen.  

 

Socialförvaltningens verksamhetssystem byts under 

2020 och 2021, under hösten 2020 så bytte individ- och 

familjeomsorgen från Procapita till LifeCare. 

Inom äldreomsorgen har den statliga satsningen med 

Äldreomsorgslyftet startat genom att ett års heltidsstu-

dier för 15 medarbetare på vård- och omsorgsprogram-

met. En av enheterna inom vård- och omsorgsboende 

har stjärnmärkts för sin omsorg till personer med de-

menssjukdom. 

 

Lokalförändringar har skett inom stöd och omsorg LSS 

genom att korttids/fritids för barn samt delar av daglig 

verksamhet har bytt lokaler. 

 

 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Bokslutet visar ett underskott på 25,4 mnkr och det är 

2,5 mnkr sämre än året innan. Jämfört med tidigare år 

så har intäkterna från Migrationsverket minskat kraftigt. 

Under 2020 har det varit stora merkostnader på grund 

av pandemin, exempelvis skyddsutrustning och extra 

personal, där det skett en återsökning från staten, för-

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, omsorg för personer med  

funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.  
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utom för december månad. Den månaden motsvarar ca 

2,6 mnkr och eventuellt kan det vara kostnader som det 

senare kompenseras för.  

 

Inom individ- och familjeomsorgen finns ett underskott 

på 8,6 mnkr vilket är en betydande skillnad mot 2019 

då det var ett överskott på 2,4 mnkr. Skillnaden beror 

på minskade intäkter från Migrationsverket. Placeringar 

av barn och ungdomar ger ett underskott på 10,8 mnkr 

och är den dominerande orsaken till underskottet me-

dan placeringar av vuxna visar ett litet överskott. Eko-

nomiskt bistånd har ett litet underskott och det påverkar 

även att bemanningsföretag har använts. 

 

Äldreomsorgen redovisar ett underskott på 6,2 mnkr 

vilket är lägre än året innan. Hemtjänsten står för den 

större delen av underskottet (-3,6 mnkr). Där har hem-

tjänsttimmarna ökat under året i ungefär samma omfatt-

ning som ökningen mellan 2018 och 2019  (2018: 

117 640 tim, 2019: 131 488 tim, 2020: 145 073 tim). 

Inom vård- och omsorgsboende beror underskottet  

(-2,5 mnkr) på insatser vid extraordinära behov dygnet 

runt.  

 

Inom verksamhetsområde stöd och omsorg LSS finns 

ett underskott på 11,6 mnkr vilket är lägre än året in-

nan. Sedan flera år tillbaka finns en ökning av LSS-

insatser utan motsvarande anpassning av budgeten. 

Största delarna står personlig assistans (-7,0 mnkr) och 

externplacering (-4,4 mnkr) för men även nattbeman-

ning på gruppbostäder i och med tidigare krav från IVO. 

 

Hälso- och sjukvården har ett överskott på 0,3 mnkr 

vilket är en tydlig förbättring från året innan. Tekniska 

hjälpmedel visar ett underskott på 0,5 mnkr men kost-

nader för bemanning är lägre än budget.  

 

 

 

Förväntad utveckling 
 
De största utmaningarna kan sammanfattas i två punk-

ter: 

 Möta ökande behov med begränsade resurser 

 Kompetensförsörjningen 

 

Äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjuk-

vården kommer att öka i och med den demografiska 

ökningen med fler äldre och fler multisjuka. Reformen 

”Nära vård” som innebär att komma snabbare hem från 

sjukhus och att färre åker in till sjukhus gör att fler ska 

vårdas i det egna hemmet. 

Konsekvenserna av pandemin kan vi inte förutse än 

men det finns risk att det påverkar den psykiska hälsan, 

möjligheten att försörja sig med mera. 

 

Vimmerby har en hög inströmning av orosanmälningar 

för barn. Förberedelsearbetet med familjecentral pågår 

och planeras till slutet av 2022 eller 2023.  

 

Närmast fortsätter bytet av verksamhetssystem och 

uppbyggnad av medborgartjänster samt utveckling av 

processorientering. 

 

 

Målen 2020 

 

Underskott mot budget följer i stort de prognoser som 

gjorts under året men är något bättre jämfört med sen-

aste prognosen. 2020 har påverkats av pandemin och 

varit svår att prognosticera. De verksamheter som be-

dömdes vara otillräckligt finansierade uppvisar under-

skott i linje med det som är känt d.v.s. placeringar av 

barn, personlig assistans och externplaceringar LSS 

samt demografiska ändringar som påverkar äldre-

omsorgen. Kostnadsläget har trots pandemin minskat 

inom individ- och familjeomsorgen, stöd och omsorg 

LSS samt hälso- och sjukvården. 

 

När det gäller resultat från de nationella brukarunder-

sökningarna så är det stöd och omsorg LSS som ligger 

över genomsnittet och har förbättrat sina resultat sedan 

tidigare. Äldreomsorgen med hemtjänst respektive vård

- och omsorgsboende ligger strax under genomsnittet 

och har något sämre resultat än året innan. Inom indi-

vid- och familjeomsorg genomfördes ingen brukarun-

dersökning 2020. 

 

Kompetensnivån för medarbetare är på samma nivå 

som året innan. Det är inom äldreomsorg som nivån är 

lägre och det har varit en sjunkande trend under flera år 

med fler outbildade. 

 

Det är en ovanligt hög nivå för ej verkställda beslut och 

det beror på pandemin. Av 62 beslut så är 47 inom 

dagverksamhet, som varit stängd under en period. Det 

var också en fördröjning på inflytten till vård- och om-

sorgsboende och då kan extratiden göra att tremåna-

dersgränsen passerats. 

 
Se redovisning av varje mål på sidan 63. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Viktiga händelser 2020 

 

 Företag, organisationer och privatpersoner är 

nöjda med servicen och ger förvaltningen fortsatt 

höga betyg i Insiktsmätningen för information, 

tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssä-

kerhet och effektivitet. 

 Corona - nämnden fick ett utökat tillsynsansvar 

gällande trängsel vid serveringsställen. Beslut 

från centrala myndigheter avseende debitering 

av kontrollavgifter som kunde förväntats under 

året har uteblivit på grund av rådande pandemi. 

 Friska medarbetare och väldigt låg sjukfrånvaro: 

1,90%. 

 Positivt utfall från medarbetarenkäten. 

 Vår stadsarkitekt avslutade sin anställning under 

året för att börja ny anställning i Västervik. 

 
 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Nettokostnaden för verksamheten i kommunerna 2020 

(inklusive nämnd): 

Vimmerby 8 937 tkr 

Hultsfred 8 424 tkr 

 

Vimmerby: -58 tkr inklusive nämnd -17 tkr 

Antal årsarbetare 2020: 32,65 jämfört med budget 33,5 

 

Vimmerbys utfall prickar i princip budget för 2020. Skill-

naden i nettokostnad förklaras av att Vimmerby har fler 

invånare (15 657 respektive 14 163 vid beräkningstill-

fället) och därmed också ett något större resursbehov. 

 

Verksamheten har haft lägre kostnader 2020 för lön, 

personalomkostnader och övriga personalkostnader. 

Förvaltningen fick under hösten två vakanser, en egen 

uppsägning och en tjänstledighet. Under året har det 

också varit starkt begränsat med konferenser och ut-

bildningar på grund av läget i samhället. Intäkterna för 

verksamheten ligger under budget framför allt på grund 

av lägre intäkter inom plan och bygglov. Men intäkterna 

för bygglov blev betydligt bättre än den beräknade  

prognosen i augusti. 

 

 

Förväntad utveckling 

 

 Digitaliseringen accelererar och nya e-tjänster 

tillkommer.  

 Agenda 2030. Internt: upphandling, konsumtion, 

fordon, fastigheter, energi, mat (centrala styrdo-

kument, förvaltningsspecifika handlingsplaner). 

Externt: näringsliv, industri, transporter, entrepre-

nader. Miljö- och byggnadsförvaltningens roll: 

stöd i till exempel ansökningar, idéer, samord-

ning och bokslut. 

 Ledning och stöd i arbetet med Vimmerby kom-

muns översiktsplan. 

 En resursbehovsutredning för miljö- och hälso-

skyddstillsyn, livsmedelskontroll och tobakstillsyn 

kommer att tas fram. 

 Förslag på taxa enligt plan- och bygglagen kom-

mer tas fram under 2021. 

 
 

Målen 2020 

 

Verksamheten har fungerat mycket bra trots krav på att 

snabbt ändra arbetssätt på grund av att vi har en hög 

digitaliseringsgrad. 

Vi har tyvärr haft svårt att rekrytera och behålla vissa 

expertfunktioner. 

 

Se redovisning av varje mål på sidan 64. 

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd är en gemensam nämnd. En hållbar utveckling för 

30 000 invånare i två kommuner. 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn, lov och kontroll enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsme-

delslagen och lagen om tobak och liknande produkter. Ansvarsområdet omfattar även kommunens fysiska plane-

ring, kart- och mättekniska verksamhet samt service i fastighetsbildningsärenden. Den gemensamma nämnden har 

också uppdraget att samordna kommunernas hållbarhetsarbete. 

Krön 
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Viktiga händelser 2020 

Rekrytering av vakant handläggartjänst är tillsatt sedan 

juli och därmed är verksamheten fullt bemannad. Lång-

tidssjukskrivning och annan frånvaro har lett till arbets-

anhopning i början av året, både avseende ordinarie 

ärenden så väl som granskning av årsredovisningar. 

Granskning av årsredovisningar har pågått ända till 

årets slut. Den 31 augusti var 30 procent av alla årsräk-

ningar granskade. För att klara verksamheten har en 

vikarierande handläggare från april till året slut tillsats, 

samt från juni hyrs en handläggare in från konsultföre-

tag som granskar årsredovisningarna. Därtill har extra 

administratörsresurs tillförts verksamheten från 1 janu-

ari och fram till oktober.  

 

På grund av pågående pandemi har utbildning riktad till 

ställföreträdare genomförts digitalt. I november hölls en 

årlig utbildning för ställföreträdare i den gemensamma 

satsning som görs i Kalmar län och som arrangeras av 

överförmyndarverksamheten i Högsby. Det deltog cirka 

30 ställföreträdare från Vimmerby, Kinda, Ydre och 

Åtvidaberg. I december genomförde handläggarna två 

digital utbildning för cirka 30 ställföreträdare med temat 

årsredovisning.  

 

På det hela taget har pandemin haft liten påverkan på 

verksamheten. Sedan flera år tillbaka sker det mesta 

kontaktarbetet med ställföreträdare, myndigheter, anhö-

riga och huvudmän mestadels via telefon och mejl. Det 

innebär att begränsningar i fysiska möten inte har fått 

någon större konsekvens. Överförmyndarna som träf-

fas fyra gånger per år hann med en träff i början av 

året, därefter har det varit digitala möten. 

 

 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Utfall för ÖVIS visar ett överskott mot budget på 517 tkr 

mot budget om 2161 tkr. Överskottet beror framförallt 

på försening i införande av e-tjänst och byte av verk-

samhetssystem. 

 

 

Förväntad utveckling 

 

Under 2021 blir det stora utvecklingsarbetet uppgrade-

ring av verksamhetssystemet och en sammanslagning 

av de fyra kommundatabaserna till en. Detta kommer 

rationalisera handläggningsarbetet. Driftstarten är be-

räknad till september och fram till dess pågår ett för-

beredelsearbete.  

Verksamheten ser över rutiner för granskning av års-

redovisning för att arbetet ska klaras av i tid (d v s 

granskning klar inom 6 månader från inkommen kom-

plett årsredovisning). Inför 2022 införande av e-tjänst 

med digital hantering av årsredovisning för ställföreträ-

dare. 

Regeringens ställföreträdarutredning presenteras 23 

april 2023. Utredningen består i en översyn av regler 

om gode män och förvaltare. 

 

 

Målen 2020 

 

Till följd av ansträngt personalläge med bl a vakant 

tjänst första halvåret och sjukskrivning har granskning 

av ställföreträdarnas årsredovisning dragit ut på tiden.  

Normalt genomför vi utbildningar som innebär fysiskt 

deltagande på plats i kurslokal, men till följd av pande-

min har utbildningarna varit digitala. Positivt är att fler 

ställföreträdare än normalt har deltagit i utbildningarna. 

 

Se redovisning av varje mål på sidan 65. 

Bråneholm 

Överförmyndare i samverkan 

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

Denna tillsyn skyddar personer som inte kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den  

anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för sig. Överförmyndaren utser och förordnar själv god man  

för ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten är en lagreglerad myndighetsutövning. Vimmerby, Kinda,  

Åtvidaberg och Ydre samverkar via en gemensam tjänstemannaorganisation med säte i Vimmerby. 
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Vimmerby kommun Förvaltnings AB - koncernen 

Dotterbolag ingående i koncernen: 

 Vimmerby Energi & Miljö AB, 556189-4352 

med dotterbolagen: 

 Vimmerby  Energiförsäljning AB,  

556527-8404 

 Vimmerby Energi Nät AB, 559011-4988 

 Vimarhem AB, 556478-5987 

 Vimmerby Fibernät AB, 556203-5088 

 

Samtliga belopp i tkr om inget annat anges 

 

 

Moderbolaget 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) 
 

VkF svarar för koncernens övergripande utveckling och 

strategiska planering samt styrning av de ekonomiska 

och finansiella resurserna på ett för koncernen optimalt 

sätt. 

 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolaget 

 

I bolagsordning och särskilt ägardirektiv finns beskrivet 

vilket uppdrag som Vimmerby kommun tilldelat VkF. Av 

bolagsordningen framgår att ”Syftet med bolagets verk-

samhet är att inom ramen för av kommunen givna di-

rektiv tillhandahålla mark och lokaler för näringslivet 

samt samordna de kommunala bolagens verksamhet i 

syfte att främja utvecklingen av den kommunala verk-

samheten i Vimmerby.” 

 

VkF ska utifrån det särskilda ägardirektivet: 

 svara för rapportering för koncernen 

 följa upp och kontrollera koncernens finansie-

rings- likviditets- och ekonomiska förhållanden 

 genomföra skattemässiga dispositioner mellan 

koncernens bolag för att möjliggöra resultatut-

jämning 

 säkerställa att bolagen verkar för koncernnytta 

och helhetssyn 

 utöva ägarstyrning av bolagen. 

 

Sammantaget görs bedömningen att VKFs verksamhet 

är förenlig med ovan fastställda ändamål och direktiv. 

 

VkF har 2020 erhållit/lämnat koncernbidrag/

aktieägartillskott enligt följande: 

Koncernbidrag till moderbolaget 

 

 

 

Koncernbidrag från moderbolaget 

 

 

 

Aktieägartillskott från moderbolaget 

 

 

 

Koncernbidrag från Vimarhem följer reglerna för utdel-

ning ur allmännyttiga bostadsföretag. 

 

 

Bolagets fastigheter 

 

I bolaget finns en obebyggd tomt. 

 

 

Viktiga händelser 

 

Under sommaren 2018 genomfördes en utredning kring 

bostadsbolagets styrning och ledning. Utredningen re-

sulterade i att såväl VkF och samtliga dotterbolag behö-

ver göra en åtgärdsplan utifrån de synpunkter som 

framkom. Dialogen och utvecklingsarbetet kring styr-

ning och ledning av och inom Vimmerby kommuns bo-

lagskoncern har fortsatt under året. 

 

De generella ägardirektiven för Vimmerby kommuns 

bolag har uppdaterats under året.  

 

Som ett stöd för kommunernas och regionernas arbete 

med bolagsstyrning har följande dokument tillkommit 

under året: 

 Principer för styrning av kommun- och region-

ägda bolag 

 Kod mot korruption i näringslivet.  

 

 

Risker 

 

Koncernens risker är främst räntenivån på upptagna 

lån. För Vimmerby Energi & Miljö AB är dessutom pris-

nivå för inköp av el samt pris och tillgång på bränsle till 

värmeverksamheten riskfaktorer. För Vimarhem AB är 

riskerna främst hyresnivån, uthyrningsgraden, finansi-

ella kostnader och förvaltningskostnader. 

 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) är moderbolaget i en koncern som består av tre dotter-

bolag och två dotterdotterbolag. VkF ägs till 100 % av Vimmerby kommun.  

Vimmerby Fibernät AB 1 900 

Vimarhem AB 25 

Vimmerby Fibernät AB 3 331 
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Dotterbolagen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 

 
Vimmerby Energi & Miljö AB levererar förnybar el- och 

värmeenergi till lokala kunder. Bolaget tar hand om 

avlopp och avfall och levererar vårt viktigaste livsmedel 

– rent vatten. 

 

Dotterbolaget Vimmerby Energiförsäljning AB har sin 

verksamhet i framförallt Vimmerby kommun och bedri-

ver handel med förnybar energi.  

 

Viktiga händelser 

 

Under året har bolaget haft en tillgänglighet på totalt 

99,12% på Kraftvärmeverket Tallholmen. Produktionen 

har sjunkit väsentligt på grund av det varma vädret som 

varit under året. Pandemin har också medfört att bola-

gets kunder dragit ner i sina verksamheter och inte köpt 

så mycket värme. De elcertifikat och utsläppsrätter som 

erhålls vid kraftproduktionen har sålts enligt plan under 

året men priset på elcertifikat har kraftigt sjunkit till en 

väldigt låg nivå. Därtill har också ersättningen för elpro-

duktionen varit den lägsta sedan Tallholmen togs i drift. 

En ny prismodell för värme togs fram under året och 

gäller från och med 1 jan 2021. Modellen är tänkt att 

utjämna bolagets intäktskänslighet mellan varma och 

kalla säsonger.  

 

Första etappen på sluttäckningen av den gamla depo-

nin är färdig. Nu måste befintlig återvinningscentral flytt-

tas innan återstående etapper kan sluttäckas. Etable-

ring om ny återvinningscentral kommer att bli strax sö-

der om befintlig placering. 

 

Under året startade ett mätarbytesprojekt för värme- 

och vattenmätare. Det blir ett teknikskifte på framför allt 

vattenmätarprocessen då de nya vattenmätarna fjärr-

avläses och kan upptäcka vattenläckor. 

 

Under året genomfördes också ett systembyte då bola-

get tog ett helt nytt debiteringssystem i drift. 

 

Samverkansprojektet BRIS (Bästa Reningsverket i Sve-

rige) tillsammans med Arla och Åbro för att hantera 

ombyggnaden av förbehandlingsanläggningen vid re-

ningsverket i Vimmerby har fortsatt under året. 

Årets upplaga av Nils Holgerssonundersökningen visar 

att bolaget bibehåller sin plats som näst bästa alternati-

vet i länet vid jämförelse av taxor och avgifter. 

 

Under sommaren genomfördes en kundundersökning 

där bolaget erhöll ”Mycket väl godkänd kundnöjdhet”. 

 

 

Framtiden 

 

Bolaget kommer att jobba vidare med sin optimering av 

driften på kraftvärmeverket Tallholmen för att nå bästa 

effektivitet och tillgänglighet.  

 

Digitalisering och IT-säkerhet blir allt viktigare fokusom-

råden för bolaget. 

 

Bolaget jobbar aktivt vidare med att långsiktigt stärka 

dricksvattentillgången. 

 

Ökad påverkan från klimatförändringar blir en allt vikti-

gare del i bolagets långsiktiga planering. 

 

 

Avser koncernen Vimmerby Energi & Miljö AB: 

 

 

Ägarkrav 

 

Kommunfullmäktige har i särskilda ägardirektiv fastställt 

ekonomiska mål:  

 soliditet skall överstiga 20 procent  

 avkastning 2 procent  

 utdelning/koncernbidrag skall göras genom av-

stämning i samband med bokslut  

 

Bolaget har inte klarat avkastningsmålet  och inte heller 

målet för soliditet.  

Nyckeltal 2020 2019 

Nettoomsättning 225 315 246 312 

Resultat efter finansiella poster -4 307 9 140 

Balansomslutning 968 070 895 604 

Soliditet % 16 17 
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Vimarhem AB 
 

Bostadsbolaget Vimarhem AB förvaltade vid årets slut 

1 329 bostadslägenheter, 85 lokaler, 445 garage och 

carports samt 149 avgiftsbelagda bilplatser. Bostäder-

nas genomsnittshyra var 978 kr/kvm per 2020-12-31. 

Sammanlagda ytan, förutom garage, var vid samma 

tillfälle 95 171 kvm. Verkligt värde på bolagets fastig-

heter beräknas uppgå till 811 340 tkr. Värdet har fast-

ställts med en kombinerad tillämpning av ortsprismetod 

och avkastningsmetod. 

 

Vimarhem utför även drift- och fastighetsskötsel åt Vim-

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

 

  

Investeringar 

 

Under året har följande större investeringar utförts inom 

fastighetsbeståndet: 

 Prästgårdsgatan, Vimmerby, putsning fasad 

samt fönsterbyten 

 Ringvägen i Gullringen, byte köksavlopp 

 Torgrundan, Storebro, takbyte 

 Per Erlands väg, Rumskulla, ventilation 

 

 

Framtiden 

 

Under 2021 kommer sannolikt antalet outhyrda lägen-

heter att öka, främst i ytterområdena. Migrationsverket 

har under slutet av 2020 och början av 2021 sagt upp 

samtliga 23 hyreskontrakt i Storebro. 

 

Vimarhem kommer att under 2021 arbeta med priorite-

rade handlingsplaner och åtgärder för att uppnå mål-

sättningar i verksamhetens styrdokument. Fortsatt digi-

tal utveckling med utvecklat systemstöd för olika delar i 

vår process är fokusområden. 

 

Bolaget kommer upphandla och påbörja produktionen 

av drygt 30 lägenheter på kvarter Uven. Under 2021 

kommer Vimarhem AB påbörja att inventera status och 

skick av befintliga byggnader, som ska ligga till grund 

för en fastighetsutvecklingsplan och för framtida större 

renoveringar och nyproduktioner.   

 

Under 2021 kommer arbetet med att underhålla och 

standardförbättra de äldre fastigheterna att fortsätta. 

Många av åtgärderna har en energibesparande effekt. 

Majoriteten av de äldre fastigheterna har en bra direkt-

avkastning och attraktiva lägen, dessa fastigheter är 

viktiga för Vimarhems framtida ekonomi. 

 

Vimarhem ser en utmaning framåt i att inventera under-

hållsbehov och att med hjälp av resultatet av den-

samma planera underhållet både på kort och lång sikt. 

Denna inventering är även för att bibehålla attraktivite-

ten i våra bostäder och för att behålla den låga vakans-

graden.  

Under 2021 beräknar Vimarhem att investera drygt 50 

miljoner i nyproduktion, standardförbättringar samt öv-

riga aktiverbara kostnader.  

 

Vimarhem har tecknat avtal med Vimmerby Fiber angå-

ende fibrering av ytterområdena. Förhoppningsvis kom-

mer detta bli klart under 2021. 

 

Regeringen tog 2018 ett beslut om en ny källsortering, 

vilket medför att Vimarhem kommer att bygga om och 

bygga till nya soprum under 2021. 

 

Multiarenan i Storebro centrum stod klar under 2020. 

Detta är ett utemiljöprojekt som kan skapa en bra integ-

rationsfrämjande faktor för de många nyanlända som 

bor i närområdet. Boverket har beviljat bidrag med 50% 

av totala kostnaden. 

 

Inom ramen för boinflytandeverksamheten arbetar Vi-

marhem AB tillsammans med Hyresgästföreningen för 

att utveckla hyresgästernas inflytande över sitt boende. 

Delårsrapporterna redovisas kontinuerligt liksom vä-

sentliga händelser som påverkar de boendes och bola-

gets ekonomi.  

 

Ägarkrav 

Kommunfullmäktige har i särskilda ägardirektiv fastställt 

ekonomiska mål:  

 soliditet skall förbättras  

 avkastning 3 procent  

 utdelning/koncernbidrag skall göras genom av-

stämning i samband med bokslut  

 

Bolaget har klarat avkastningsmålet (4%).  

Nyckeltal 2020 2019 

Nettoomsättning 106 479 104 886 

Resultat efter finansiella poster 8 564 6 896 

Balansomslutning 366 042 359 950 

Soliditet % 13 10 

Vimarhems fastighet Lönnen 
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Vimmerby Fibernät AB 
 

2019 överlät kommunen fibernätet till Vimmerby Fibern-

ät AB. 

 

Bolaget bedriver uthyrning av s k ”svartfiber” till framför-

allt kommunens IT-närverk samt levererar bredbands-

anslutningar till privathushåll. 

 

Under året har nätet ytterligare förtätats då bolaget har 

byggt och levererat fiberanslutningar till Vimarhems 

lägenhetsbestånd i kransorterna. Vidare har ett stöd-

projekt räddats då bolaget under året säkerställde bi-

draget till det så kallade ”Sevedeprojektet”. Genom ak-

tiv marknadsföring och samarbete med intressenterna 

lyckades erforderligt antal beställda fiberanslutningar 

uppnås och Sevedeprojektet kunde starta. 

 

Bolagets samverkansarbete med SydOstNet har möjlig-

gjort en pilotsatsning inom IoT (Internet Of Things) vil-

ket syftar till att leverera sensorövervakade tjänster 

inom en mängd användningsområden. 

 

 

Framtiden 

 

Fortsatt fokus på förvaltning av nätet samt förtätning 

och nyanslutning. Bevakning av teknikutveckling inom 

området ska ske. Aktivt bidragssökande för att ytterli-

gare möjliggöra fiberanslutning på landsbygden ska 

ske. 

 

 

 

Ägarkrav 

 

Kommunfullmäktige har i särskilda ägardirektiv fastställt 

ekonomiska mål:  

 soliditet skall överstiga 10 procent  
 avkastning 2 procent   
 utdelning/koncernbidrag skall göras genom av-

stämning i samband med bokslut  

 

Bolaget har en negativ avkastning, och har inte klarat 

målet för soliditet.  

Nyckeltal 2020 2019 

Nettoomsättning 2 981 2 943 

Resultat efter finansiella poster -5 227 -22 105 

Balansomslutning 50 339 51 277 

Soliditet % 2 2 

 

Ola och hans kollegor på Vimmerby Energi & Miljö bygger ny reningsanläggning för avloppsvattnet i Tove-

rum by. Här används en grävmaskin som har en räckvidd på 21 meter. För att åtgärda problemet med 

grundvattnet från 2 meter till 6 meters djup så sänktes nivån tillfälligt. Idag när förbättringen är gjord är det 

åter normala nivåer och Toverum har ett bra utsläppsresultat. 
                                                                                                                                        Foto: Marika Andersson 
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Översikt över verksamhetens utveckling 
Här får du en snabb överblick över Vimmerby kommunkoncern och kommunens utveckling 

de senaste fem åren. 

Vimmerby kommunkoncern 2020 2019 2018 2017 2016 

Årets resultat, mnkr 31,6 15,9 43,7 25,9 33,3 

Eget kapital, mnkr 806,1 774,5 758,8 715,1 685,9 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse för pensioner i procent 17,5 17,3 17,1 15,6 13,2 

Nettoinvesteringar, mnkr 239,8 163,9 86,7 79,1 49,5 

Långfristig låneskuld 1 458,6 1 336,0 1 303,4 1 330,6 1 467,6 

Antal årsarbetare totalt 1 393 1 366 1 340 1 320 1 295 

      

Vimmerby kommun 2020 2019 2018 2017 2016 

Folkmängd 31/12 15 672 15 647 15 764 15 728 15 636 

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

Verksamhetens nettokostnader, mnkr -993,0 -980,6 -920,0 -911,5 -849,0 

Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr 1 011,3 965,8 933,9 902,6 854,3 

Verksamhetens nettokostnader i procent av skatteintäkter 98,2 101,5 98,5 101,0 99,4 

Årets resultat, mnkr 29,0 22,3 27,5 8,0 19,0 

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar, mnkr 78,9 76,4 39,2 25,0 11,9 

Självfinansieringsgrad, investeringar i procent 77,2 55,6 173,2 265,6 1 011,8 

Ansvarsförbindelse för pensioner inkl. löneskatt, mnkr 321,0 326,8 334,5 338,1 354,0 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse för pensioner i procent 29,0 28,3 26,9 24,9 21,9 

Långfristig låneskuld 508,7 458,7 458,7 508,7 608,7 

Antal årsarbetare, totalt 1 298 1 273 1 252 1 233 1 202 

Antal elever förskoleklass-grundskola F-9 1 740 1 742 1 785 1 712 1 611 

Antal hemtjänsttimmar 145 073 131 488 117 640 115 095 111 684 

Kommunkoncernens resultat har sjunkit de senaste 

åren.  

Fiberverksamheten lades 2018 över från kommunen till 

Vimmerby Fibernät AB. I och med bolagiseringen värd-

eras fr o m 2019 anläggningstillgången årligen vilket 

innebär nedskrivningar.  

År 2020 gör Vimmerby Energi & Miljö AB ett stort un-

derskott där främsta orsaken är värmeverksamheten 

men Vimarhem gör ett bra överskott vilket räddar upp 

bolagskoncernen något. 

När det gäller antal elever inom förskoleklass till grund-

skola så ökade det kraftigt från 2016-2018 för att sen 

bli färre 2019-2020 De senaste fem åren har antalet 

elever ökat med 129 st.  

 

Antal hemtjänsttimmar stiger för varje år då våra äldre 

medborgare blir fler. De senaste fem år har antal hem-

tjänsttimmar ökat med 33.389 timmar. 
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Vimmerby kommun är en av Sveriges 290 kommuner 

och är en politisk styrd organisation. De förtroende-

valda har huvudansvaret för den kommunala verksam-

heten. 

 

Under mandatperioden 2019-2022 styrs kommunen 

av en politisk koalition bestående av Centerpartiet (C),  

Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). Största 

oppositionsparti är Socialdemokraterna (S) som inne-

har oppositionsrådsrollen.  

 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet 

i kommunen och det är kommunens invånare som 

utser vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunfull-

mäktige. Det görs i det allmänna valet var fjärde år. 

Kommunfullmäktige utser sedan styrelser och nämn-

der. De ska sedan leda och samordna kommunens 

verksamheter och bereder även ärenden till kommun-

fullmäktige. 

I förvaltningarna utförs det arbete som den politiska 

organisationen beslutat om. Förvaltningarna består av 

tjänstemän. En förvaltning lyder oftast under en 

nämnd men kan också lyda under kommunstyrelsen.  

 

Inom kommunens organisation hittar du också ett an-

tal kommunala bolag som ansvarar för sina specifika 

områden. Moderbolaget är Vimmerby kommun För-

valtnings AB som i sin tur har tre dotterbolag och två 

dotterdotterbolag. Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

ägs till 100% av Vimmerby kommun. 

 

I dag är vi ungefär 1500 personer som på ett eller an-

nat sätt arbetar inom den kommunala organisation-

en eller inom kommunens bolag. 

 

 

Den kommunala koncernen 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 

ställning 

Samhällsekonomins utveckling 

Den samhällsekonomiska tillväxten har stor inverkan 

på skatteunderlagets utveckling. För kommunernas 

del är det i huvudsak ökad sysselsättning och ökade 

löner som tillsammans med en ökad befolknings-

mängd ger ett positivt nettotillskott i ekonomin. 

Turbulensen i samhällsekonomin har varit exceptionell 

under 2020 och den globala BNP-tillväxten har sam-

mantaget varit negativ. Även i OECD-området har 

tillväxten varit negativ. En normal nedväxling av den 

internationella konjunkturen i kombination med den 

globala Corona-pandemin har kraftigt påverkat tillväx-

ten i samhällsekonomin. 

Tillväxten i Sverige har också minskat kraftigt. Under 

2020 förväntas kommunsektorn trots den svaga eko-

nomiska tillväxten redovisa ett oväntat starkt ekono-

miskt resultat beroende på de stora statliga bidragen 

för att lindra effekterna av Corona-pandemin. 

Under 2021 förväntas konjunkturen långsamt börja 

vända uppåt i takt med att Corona-pandemin sakta 

men säkert börjar ebba ut. Det samhällsekonomiska 

scenariot utgår dock från att lågkonjunkturen samman-

taget håller i sig ända till 2024.  

 

Statens transfereringar 

En viktig faktor för kommunerna är att staten har god 

ordning på sina finanser. Då minskar risken för plöts-

liga statliga indragningar. Under 2020 har staten ge-

nom ett gott statsfinansiellt utgångsläge med en rela-

tivt sett låg statsskuld kunnat ge stora extra statsbi-

drag till kommunsektorn för att lindra effekterna av 

Corona-pandemin.  

 

Skattesats 

Den genomsnittliga skattesatsen i riket var 20,72 kro-

nor och i Kalmar län 21,76 kronor 2020. Vimmerby 

Kommunens skattesats 22,36 kronor var därmed 1 

krona och 64 öre högre än riksgenomsnittet och 60 

öre högre än länsgenomsnittet. 

Befolknings- och sysselsättningsutveckling 

Förutom att befolkningsutvecklingen påverkar behov 

och efterfrågan på kommunens tjänster, har den bety-

delse för kommunens intäkter genom skatter och bi-

drag från systemet för kommunal-ekonomisk utjäm-

ning. I Vimmerby har befolkningen varit i stort sett 

oförändrad under de senaste två åren och uppgick vid 

utgången av 2020 till 15 672 invånare.  

Sysselsättningsutvecklingen har varig svag under året 

och arbetslösheten uppgick till 6,8 % vid utgången av 

2020 vilket är 0,1 procentenheter högre än 2019. Även 

i länet och i riket har arbetslösheten ökat under året. 

Arbetslösheten i Vimmerby ligger dock lägre än i länet 

(8,1 %) och riket (8,8 %) vilket är positivt. Sysselsätt-

ningsutvecklingen förväntas bli svag ytterligare några 

år. 

 

Vimmerby kommuns ekonomi 

Vimmerbys kommun ekonomi har i grunden hyggliga 

ekonomiska förutsättningar med en god soliditet, me-

del avsatta till pensioner och ett positivt finansnetto. 

Verksamhetens nettokostnader synes dock ligga på 

en hög nivå. De ökade investeringsbehoven innebär 

också en kraftigt höjd investeringsvolym under de 

kommande åren. Denna investeringsvolym kan endast 

delvis finansieras med egna medel vilket innebär ökad 

nyupplåning, ökade räntekostnader och ökade av-

skrivningar. Kommunkoncernen har dessutom sam-

mantaget en hög låneskuld per invånare.  

Kommunens ekonomiska utveckling är för närvarande 

balanserad. År 2019 redovisade kommunen ett positivt 

resultat på 22,3 mnkr. Bokslutet för år 2020 innebär ett 

överskott med 29 mnkr. I höstas prognostiserades 

resultatet till -5 mnkr, men de stora extra statsbidragen 

under året innebar en kraftig resultatförbättring. Det 

genomsnittliga resultatet under de senaste fem åren 

är drygt 20 mnkr vilket får anses som tillfredsställande. 

Budgeten 2021 innebär dock ett lägre överskottsmål 

(1 %) motsvarande 10 mnkr och i plan 2022-2023 

angavs minusresultat. 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning och en 

långsiktigt hållbar finansiering av välfärden krävs en 

Väsentlig påverkan på kommunen och koncernens verksamhet 
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starkare resultatutveckling de kommande åren. Kom-

munen har därför en ambition att höja resultatnivån 

och samtidigt i möjligaste mån banta ned investerings-

volymer och minska  upptagande av nya lån. Verk-

samhetens nettokostnadsutveckling bör också ses 

över. 

 

Verksamhetsrisker 

I kommunens reglemente för intern kontroll regleras 

hur nämnder och förvaltningar arbetar med risker i 

verksamheten. Förvaltningarna tar fram en bruttolista 

med förslag på risker som kan finnas i organisationen. 

Riskerna bedöms ur ett sannolikhets- och konse-

kvensperspektiv. De risker som har hög sannolikhet 

och allvarliga konsekvenser prioriteras till nämndens 

punkter på den årliga interna kontrollplanen. Vid årets 

slut rapporteras hur arbetet fortlöpt och utfallit. Avvi-

kelser bedöms och vid behov föreslås förändrade ruti-

ner. Sammanfattningsvis har kommunen ett funge-

rande kontinuerligt arbete med att kartlägga, identifi-

era och vid behov åtgärda risker av olika slag i verk-

samheten. 

På längre sikt är det överskuggande problemet den 

förskjutning som sker i befolkningsstrukturen mot en 

ökad andel äldre. Den demografiska utmaningen be-

ror, något förenklat, på att antalet personer i behov av 

välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i 

yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra befolk-

ningen som ska svara för såväl finansiering som be-

manning av välfärden. 

Riskerna med ovanstående demografiska utmaning är 

dels att kostnaderna för äldreomsorg ökar snabbare 

än skatteintäkterna och dels att delar av den arbets-

kraft kommunen behöver i framtiden inte finns att 

tillgå. 

Finansiella risker 

I kommunens finanspolicy regleras hur finansiella ris-

ker som finansieringsrisk, ränterisk, likviditetsrisk och 

motpartsrisk ska hanteras. Målsättningar är satta om 

god spridning av kapitalbindning och räntebindning, 

god likviditetsreserv samt god spridning av motparter. 

Detta återrapporteras i samband med årsredovisning-

en i en separat finansrapport. Sammanfattningsvis har 

målsättningarna om hantering av dessa risker upp-

fyllts. 

 

Framtidsutsikter 

Kommunsektorn får nu, efter en dramatisk period där 

världsekonomin påverkats starkt negativt av Corona-

pandemin, räkna med några år då konjunkturutveckl-

ingen gradvis förbättras. Skatteunderlaget förväntas 

växa mer normalt än tidigare. De närmaste åren för-

väntas således kommunernas ekonomiska förutsätt-

ningar vara hyggliga.  

Samtidigt ställer Vimmerby kommuns ambition om en 

bättre resultatutveckling, nedbantning av investerings-

volymer och nyupplåning samt höga verksamhetskost-

nader ökade krav på att få ut mer och bättre verksam-

het av befintliga resurser. Detta innebär att kommunen 

måste arbeta med effektiviseringsåtgärder, tuffa priori-

teringar, verksamhetsanpassningar och produktivitets-

förbättringar (högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga 

kostnad). Vi måste således framöver hushålla med 

våra resurser och samtidigt sträva efter att få ut så 

mycket som möjligt av varje använd krona. 

 

Känslighetsanalys 
 

Vimmerby kommuns ekonomi påverkas av ett flertal 

omvärldsfaktorer som kommunen måste ha reserver 

och marginaler att hantera såväl externa oförutsedda 

händelser och förändringar inom kommunen. En käns-

lighetsanalys visar hur olika händelser påverkar kom-

munens ekonomi. I tabellen till höger visas den käns-

lighet i mnkr som finns vid förändringar i några av 

dessa faktorer. 

 Mnkr 

Ränteförändring 1 % 3,2 

Förändring skattesats 10 öre 3,3 

Prisökning på varor och tjänster 1 % 3,2 

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

Förändrat invånarantal med 100 st 5,9 

Löneförändring 1 % 7,2 
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Pensioner 
 

Vimmerby kommun har ett pensionsåtagande där den 

största delen utgörs av en ansvarsförbindelse för 

pensioner intjänade före 1998-01-01 och som ej är 

likvidmässigt tryggad.  

 

Årets pensionskostnad redovisas som årlig utbetalning 

av pensioner ur ansvarsförbindelsen och avsättningen 

enligt KAP-KL, en finansiell kostnad, samt årets av-

giftsbestämda pension och löneskatt på dessa delar. 

Årets intjänade pensioner avseende den avgiftsbe-

stämda pensionen, 4,5 procent av lönen betalas i sin 

helhet för individuell placering.  

 

Åtaganden för pensioner redovisas i balansräkningen 

dels som avsättning och dels som kortfristig skuld. 

Ansvarsförbindelsen ligger utanför balansräkningen. 

För att utjämna kostnaderna för de ökande pensions-

utbetalningarna ur ansvarsförbindelsen bildade Vim-

merby kommun tillsammans med de flesta av länets 

kommuner 1996 ett aktiebolag, Kalmar läns Pensions-

kapitalförvaltning AB, KLP. Vimmerby kommun har 

under åren 1996 - 2000 avsatt 51 mnkr som förvaltas 

av bolaget. Det marknadsmässiga värdet på kommu-

nens insatta medel var vid årets utgång 252,9 mnkr. 

Värdeökning under perioden är 8,9 mnkr Ansvarsför-

bindelse inklusive löneskatt som ligger utanför balans-

räkningen uppgår till 321,0 mnkr. Därmed täcker Vim-

merby kommun via insatt kapital i KLP 79% av sin 

ansvarsförbindelse. 

 

KLP gör placeringar i aktier, fonder och obligationer. 

Placeringspolicyn anger att andelen aktier ska vara 

mellan 25% och 60%. På balansdagen uppgick ande-

len aktier till 55,2%. Det totala värdet på KLPs portfölj 

uppgick till 4 505 mnkr. Vimmerbys ägarandel av KLP 

uppgick till 5,61%. Den största andelen med 48,73% 

har Region Kalmar Län. 

Pensionsförpliktelser Kommunkoncern  Vimmerby kommun 

Mnkr 2020 2019 2020 2019 

Avsättning i balansräkningen inkl särskild löneskatt 75,7 74,4 75,3 74,0 

Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt 321,0 326,8 321,0 326,8 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring - - - - 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse - - - - 

Summa pensionsförpliktelser 396,7 401,2 396,3 400,8 

     

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde 252,9 244,0 252,9 244,0 

Totalt pensionsförsäkringskapital - - - - 

varav överskottsmedel - - - - 

Totalt kapital pensionsstiftelse - - - - 

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel - - - - 

Summa förvaltade pensionsmedel 252,9 244,0 252,9 244,0 

 
    

Återlånade medel, jämfört med marknadsvärde 143,8 157,2 143,4 156,8 

     

Konsolideringsgrad 64% 61% 64% 61% 
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Verksamhetsförändringar 
 

Vimmerby kommun fick i april månad beskedet att 

Västerviks kommun inte avsåg att förlänga samver-

kansavtalet om en gemensam räddnings- och säker-

hetschef. Rekryteringsarbetet har pågått under som-

maren med gott resultat och en ny räddnings- och 

säkerhetschef tillträdde den 1 oktober. Parallellt har en 

dialog inletts om hur funktionen ”inre befäl” ska lösas 

med anledning av nya kommande lagkrav.  

 

Vimmerby kommun finns med i kommunalförbundet 

ITSAM som levererar support och drift av IT till sex 

kommuner. Ett utvecklingsarbete pågår kring förtydli-

gande av roller, ansvar, ambitionsnivåer samt kring 

fördelningsprincip mellan medlemskommuners an-

slagsfinansiering. Förbundsdirektören har sagt upp sig 

och rekryteringsprocess är inledd. 

 

Sveriges kommuner har fått utökade krav på sig kopp-

lat till totalförsvaret. I början på året deltog kommu-

nens politiska ledning, tjänstemannaledning och tjäns-

temän kopplat till krishantering och kommunikation i 

en totaltförsvarsövning för att bygga på kunskapsni-

vån. Under våren påbörjades arbetet med att få till en 

fungerande organisation runt POSOM, psykiskt och 

socialt och omhändertagande vid olyckor och katastro-

fer. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Väsentliga poster som har förändrat pensionsskulden 

under året   

Vimmerby kommun  

2020 2019 

Avsättningen, mnkr   

Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt 74,0  

Nyintjänad pension, varav   

- förmånsbestämd avtalspension 2,9  

- särskild avtalspension 0,3  

Årets utbetalningar -2,7  

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1,6  

Ändring av försäkringstekniska grunder -0,2  

Övrig post -0,5  

Byte av tryggande -0,4  

Förändring av löneskatt 0,3  

Utgående avsättning till pensioner inkl. löneskatt 75,3 74,0 

   

Ansvarsförbindelsen, mnkr   

Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 326,8  

Ränte- och basbeloppsuppräkning 7,6  

Ändring av försäkringstekniska grunder -1,3  

Årets utbetalningar -15,7  

Övrig post 4,7  

Förändring av löneskatt -1,1  

Utgående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 321,0 326,8 
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Styrning och uppföljning av den kommunala 

verksamheten 
Med styrning avses samtliga åtgärder som vidtas för 

att påverka agerandet i en önskvärd riktning. Styrning-

en utgår från Vimmerby kommuns vision samt vid 

varje tidpunkt gällande lagstiftning, föreskrifter och 

nationella mål för den kommunala verksamheten.  

 

Syftet med kommunens styrning, ledning och uppfölj-

ning är att uppnå en god ekonomisk hushållning enligt 

kommunallagens krav. Med stöd av de kommunöver-

gripande målen och de ekonomiska ramarna som fast-

ställs i budgeten styrs Vimmerby kommun.  

 

 

Värdegrund  

 

Värdegrunden beskriver vilket förhållningssätt som 

alla medarbetare ska bära med sig och efterleva när vi 

företräder Vimmerby kommun och våra verksamheter. 

Syftet med värdegrunden är att arbeta för engagerade 

medarbetare som trivs och känner stolthet över ett väl 

utfört arbete samt förtroendevalda med engagemang 

som känner stark delaktighet och stolthet över sitt ar-

bete i den demokratiska  processen. 

 

Målet med värdegrunden är att:  

 

 alla medarbetare och förtroendevalda gör ett 

bra arbete där de aktivt bidrar till sin egen, verk-

samhetens och kommunens utveckling, 

 

 att medarbetarskapet och politikerrollen präglas 

av lyhördhet, öppenhet, självinsikt och självtillit, 

en positiv människosyn och tilltro till männi-

skors vilja att delta och ta ansvar.  

 

De grundvärderingar som Vimmerby kommun står för 

har sin grund i det demokratiska systemet och formul-

eras i sitt genomförande i orden ansvar, mod och 

fantasi.  

Ansvar  

 

Vi har hög delaktighet, tolerans och 

hänsynstagande.  

Vi har respekt för uppställda mål, 

givna ramar och fattade beslut utifrån 

ett helhetsperspektiv.  

Vi tar ansvar för den gemensamma 

arbetsmiljön.  

Mod  

 

Vi är öppna inför nya tankar och 

har en vidsynthet inför det obe-

kanta.  

Vi vågar ta ställning/komma till 

beslut och att handla efter läge. 

Vi kommunicerar rakt och ärligt 

med respekt för varandras upp-

gifter.  

Vi bidrar till öppet klimat och mot-

arbetar alla former av trakasse-

rier.  

Fantasi  

 

Vi har kreativitet, hopp och fram-

tidstro.  

Vi har förmåga att se möjligheter. 

Vi har förmåga till anpassning 

och förändring efter rådande om-

ständigheter.  
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över  

bolagen 
 

Kommunstyrelsen har utvärderat bolagens verksam-

het och bedömer att den är förenlig med fastställda 

ändamål och direktiv. 

 

 

Intern kontroll 
 

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samord-

nande ansvar för intern kontroll inom hela kommunen. 

Som utgångspunkt finns ett reglemente som syftar till 

att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller 

en tillfredsställande kontroll så att lagar efterlevs och 

för att minimera risker som finns i verksamheten. 

 

Internkontrollen i Vimmerby kommun indelas i två 

granskningsområden: 

 Basgranskning som ska bestå av ett antal utvalda 

viktiga punkter som granskas varje år 

 Särskild granskning där särskilda områden väljs ut 

för speciell granskning nästkommande år. 

 

Uppföljning av 2020 års internkontrollplan har ännu 

inte varit uppe på kommunfullmäktige för behandling.  

Sammanställningen visar att det inte finns något sär-

skilt som sticker ut men att format, tillgänglighet och 

antal kontrollmål kan behöva ses över. 

 

 

Hållbarhetsredovisning 
 

Kommunens hållbarhetsfrågor diskuteras mer frekvent 

och kommunfullmäktige har fattat beslut om ny hållar-

betspolicy. När det gäller omställningen av kommu-

nens fordonsflotta så ökar antalet biogasbilar och be-

räknas var uppe i drygt 20 stycken vid årets slut.  

 

 

Utvecklingsplan 
 

I kommunens utvecklingsplan har digitaliseringsar-

betet legat med som ett prioriterat område. I och med 

pandemin växlades vårt interna arbete med digitali-

sering upp rejält och i vardagen är digitala möten nu-

mera vardag. I juni genomfördes det första samman-

trädet i kommunfullmäktige med streamad bild och ljud 

så att den demokratiska processen hölls intakt utan att 

några rekommendationer åsidosattes. Under hösten 

har sedan de flesta möten både inom såväl förvaltning 

som inom politiken genomförts digitalt. 

 

 

Utvecklingsråd 
 

Under första halvåret har ett utvecklingsråd genom-

förts där kommunens högsta politiska ledning och 

tjänstemannaledning ingår. Utvecklingsrådet var 

denna gång förstärkt med aktörer från näringslivet och 

föreningslivet och hade temat ”Postcorona och Vim-

merby Tillsammans”. 

 

Utvecklingsrådet i september ägnades till att samla 

ihop parallella pågående processer, därefter priorite-

ring. De mest klara prioriteringarna som framkom 

handlar om visionsarbete, budgetarbete och budget-

process samt det tillitsskapande arbetet som behöver 

genomsyra allt pågående och kommande arbete.  

 

Pontus på på Vimmerby Energi & Miljö AB byter ledarmaturer på elljusspåret i VOK-skogen 
Foto: Marika Andersson 
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Uppföljning och planer inför framtiden 
 

De stora nämnderna har fortsatta svårigheter att in-

rymma verksamheten inom respektive budgetram. På 

investeringssidan har diskussioner fortsatt och priorite-

ringar kvarstår om var satsningar ska ske utifrån vårt 

behov och vår ekonomiska betalningsförmåga inom 

kommunkoncernen. Det låga ränteläget kvarstår samt 

att vi påverkas av statens styrning genom generella 

och riktade statsbidrag. I år är läget mer osäkert än 

någonsin. Kommunfullmäktige fattade beslut om ra-

mar först i november, budgetprocessen blev förskjuten 

till hösten. Det ekonomiska läget var ansträngt redan 

innan pandemin. Medvetenheten är hög om att det 

kommer att krävas ett långsiktigt och transparent an-

passningsarbete på såväl drift- som investeringssidan 

om verksamheten ska kunna inrymmas inom ram 

2021. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har på 

beställning av kommunen gjort en analys av Vim-

merby kommun. Den redovisades i slutet av augusti 

och fanns med som underlag i höstens budgetarbete. 

 

Arbetet med bostäder har fortsatt. Under året har kom-

munen upprättat rutiner för tomtkö och på försomma-

ren släpptes tomter för försäljning i Nosshult. Dialog 

med olika aktörer på marknaden pågår kontinuerligt 

och markanvisningsavtal har tecknats med en aktör 

för nybyggnation av hyresrätter/bostadsrätter/

trygghetsboende på tomter i Vimmerby tätort. Tyvärr 

har det rådande läget med pandemin gjort att en del 

planer har satts på paus men en viss ljusning syns 

ändå under senhösten där förhoppningen är att fler 

byggnationer nu kan komma till stånd under 2021.  

Tre markanvisningsavtal och ett köpavtal har tecknats 

för tomter på industriområdet Krönsmon dit det också 

färdigställts en visningsväg. Vimmerby kommun har 

beviljats medfinansiering av Trafikverket till en ny in-

fart till området. Infarten har färdigställts under sen-

hösten.  

 

Inom kommunkoncernen planeras det för omfattande 

investeringar under 2021 framåt. Till exempel kan 

nämnas en ny förskola, tillskott av platser inom vård- 

och omsorgsboende och hyreslägenheter samt att det  

finns många frågeställningar kring grundskolas struk-

tur i Vimmerby där ett arbete pågår. 

 

Kommunfullmäktige har ställt sig positiv till en satsning 

på fiber för ”Sevedeprojektet” som ligger i kommunens 

nordvästra del. Projektet har nu uppnått krav på an-

slutningsgrad och kommer att genomföras. 

 

Plats för var kommunens återvinningscentral ska fin-

nas framöver ska fastställas. Ett planprogram finns nu 

framtagit för vidare diskussioner kring del av Vim-

merby där bland annat södra industriområdet ingår. 

 

Förberedelser har startats upp för att ta fram en ny 

översiktsplan som ska vara klar år 2022.  

 

Som en följd av pandemins konsekvenser utökades 

erbjudande om feriearbete för skolungdomar. Ett nytt 

grepp har presenterats med satsning inom litteratur-

området. Nyheten fick national publicitet och ligger i 

linje med arbetet som pågår inom ”Länslitteraturen”. 

Inom länslitteraturen har man också säkrat att littera-

turfestivalen ”Vimmerby berättar” kommer att genom-

föras men på ett annorlunda sätt än tidigare.  

 

Det länsgemensamma kommunförbundet och Region 

Kalmar har under året fortsatt att samordna frågor 

utifrån regionalt perspektiv, bland annat om den reg-

ionala transportplanen och upprustning av Stångå-

dalsbanan som kräver samfinansiering. Under senare 

delen av hösten har dock det mesta handlat om sam-

syn och läge kring covid-19 och kring årsskiftet hand-

lar frågorna numera mest kring vaccination. 

 

Nationellt händer mycket inom områden som civilt 

försvar m m. En säkerhet- och trygghetsorganisation 

ska arbetats fram där räddningstjänstens verksamhet 

utgör bas.  

 

En av de allra viktigaste frågorna för oss att ständigt 

hålla koll på och ständigt vidareutveckla är naturligtvis 

hur medborgarna upplever och uppfattar våra tjänster. 

Likaså att vi följer resultatnivåer inom skola och om-

sorg, näringsliv, miljö och bygg med mera och utifrån 

de resultaten arbeta med ständiga förbättringar, det 

vill säga uppsikt över ekonomiska resultat och volym-

förändringar kopplat till kvalitet. 

 

Parallellt fortsätter Coronapandemin att påverka allas 

vardag och budskapet från nationellt håll är att vi kom-

mer att få leva med pandemin ett tag framöver. I närtid 

ställer det krav på oss som kommun att fortsätta ha 

fokus på människors liv och hälsa samt att säkra sam-

hällsviktig verksamhet. I ett längre perspektiv behöver 

vi göra en överblick av konsekvenserna av pandemin.  

Krönsmon, skiss 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk 

ställning 

Måluppfyllelse 
Totalt 

antal mål 
Uppfyllda 

mål  Nära målet 
Ej uppfyllda 

mål 
Uppgift kan 
ej bedömas 

Kommunstyrelse exkl samhällsbyggn 4 1 1 - 2 

Samhällsbyggnadsavdelningen 6 4 - 1 1 

Barn– och utbildningsnämnd 5 2 3 - - 

Socialnämnd 4 1 1 2 - 

Miljö– och byggnadsnämnd 8 5 1 2 - 

Överförmyndare i samverkan 8 3 2 3 - 

Totalt Vimmerby kommun 35 16 8 8 3 

Vimmerby Energi & Miljö AB-koncern 4 3 - 1 - 

Vimmerby Fibernät AB - - - - - 

Vimarhem AB 1 - 1 - - 

Totalt VkF-koncernen 5 3 1 1 - 

Totalt kommunkoncernen 40 19 9 9 3 

Kommuner har sedan år 1992 haft krav på sig att 

verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hus-

hållning. Vidare ska god ekonomisk hushållning prägla 

hela den kommunala koncernen. Kommunfullmäktige 

beslutar om målen för god ekonomisk hushållning och 

dessa anges i kommunens budget. 

Det finansiella perspektivet av god ekonomisk hushåll-

ning innebär bland annat att varje generation själv ska 

bära kostnaderna för den service som den själv kon-

sumerar, det vill säga ingen generation ska behöva 

betala för det som en tidigare generation har förbrukat. 

Verksamhetsperspektivet tar sikte på att kommunen 

måste bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt 

och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsätt-

ningar för en god ekonomisk hushållning. För att sä-

kerställa detta måste det finnas ett klart samband mel-

lan resurser, prestationer, resultat och effekter. 

Nedan redovisas hur måluppfyllelsen har uppnåtts i 

Vimmerby kommun och kommunkoncernen.  

För redovisning av Vimmerby kommuns respektive 

mål, se sid 62-65. 

Kommunen har fyra perspektiv med 35 tillhörande 

mål. Av dessa 35 är det 16 st (46%) som är uppfyllda, 

8 st (23%) som är nära målet, 8 st (23%) som ej har 

uppfyllt målet och 3 st (8 %) där uppgiften ej kan be-

dömas. Det är perspektivet Verksamhet och medarbe-

tare som har flest uppfyllda mål (58%). Därefter följer 

Utveckling (50%), Ekonomi (43%) Invånare och bru-

kare (25%). 

Vimmerby Energi har fyra perspektiv med fyra tillhö-

rande mål. De tre målen Uppfyllda samhällskrav, En-

gagerad personal och Nöjda kunder är uppfyllda 

medans målet Nöjda ägare inte är uppfyllt.  

Vimarhem har ett mål och måluppfyllelsen är nära 

målet. Det har varit en utdragen process vad gäller 

detaljplan och därmed en försenad byggstart. 

Bedömning och slutsatser av god ekonomisk hushållning 
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Koncernredovisning allmänt 
 

Resultatet för koncernen visar plus 31,6 mnkr, föregå-

ende år plus 15,9 mnkr.  

 

Vimmerby kommun gör ett plusresultat med 29,0 mnkr, 

jämfört med föregående år är det 6,7 mnkr bättre.  

 

Koncernen Vimmerby Energi & Miljö AB redovisar ett 

minus på 4,3 mnkr, en försämring med 13,4 mnkr mot 

föregående år.  

 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s resultat är minus 

3,9 mnkr, en förbättring med 13,5 mnkr mot föregå-

ende år. I resultatet ingår aktieägartillskott till Vim-

merby Fiber AB med 3,3 mnkr, vilket var 17,0 mnkr 

föregående år. 

 

Vimarhem AB redovisar ett resultat på plus 8,6 mnkr, 

en förbättring med 1,7 mnkr mot föregående år. 

 

Vimmerby Fibernät AB resultat är minus 5,2 mnkr, en 

förbättring med 16,9 mnkr mot föregående år.   

Nedskrivning har gjorts av fibernätet med 3,3 mnkr, 

föregående år 19,0 mnkr. 

 

Respektive enhets resultat redovisas före bokslutsdis-

positioner, skatt och koncernelimineringar. Resultat-

utvecklingen framgår av bild på nästa sida. 

 

Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 239,8 mnkr 

(se bild nästa sida). För att se kommunens och respek-

tive bolags investeringar, se not 20, sid 58. 

 
Samordning av likviditet sker inom koncernen. I  febru-

ari tog Vimmerby kommun upp ett lån på 50 mnkr. 

Vimmerby Energi & Miljö AB tog upp ett lån i juni på 40 

mnkr och ett i oktober på 50 mnkr. 

 

Kommunkoncernens egna kapital ökade med 31,6 

mnkr till 806,1 mnkr (se bild nästa sida).  

 

Tillgångarna ökade med 181,1 mnkr, skuldsättningen 

ökade med 147,1 mnkr och avsättningar ökade med 

2,4 mnkr.  

 

Soliditeten speglar Vimmerby kommunkoncerns lång-

siktiga handlingsutrymme och är 29,1 procent exklu-

sive kommunens ansvarsförbindelse för pensionsåta-

ganden. Inkluderat åtagande för pensioner (321,0 

mnkr) är soliditeten 17,5 procent. Jämfört med föregå-

ende år har soliditeten minskat vid beräkning exklusive 

ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden och ökat 

när beräkningen görs inkl pensionsåtagandet. (se bild 

nästa sida). 

 

Kommunkoncernens långfristiga skulder ökade med 

137,0 mnkr till 1.550,0 mnkr (se bild nästa sida).  

 

Vimmerby Energi & Miljö AB har ett lån hos kommunen 

på 7,4 mnkr i samband med byggnationen av exploate-

ringsområdena CEOS och Krönsmon. I övrigt så place-

rar de enskilda bolagen sina lån externt med kommu-

nen som borgenär. 

 Försäljning  Koncernbidrag  Lån  Aktieägartillskott  

Koncernmellanhavanden, mnkr Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare Givare Mottagare 

Vimmerby kommun 41,8 9,2 - - - - 7,4 - 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 0,4 - 1,9 - 3,3 - - - 

Vimmerby Energi & Miljö AB 6,0 44,1 - - - - - 7,4 

Vimmerby Energi Nät AB 0,3 - - - - - - - 

Vimarhem AB 19,3 14,6 - - - - - - 

Vimmerby Fibernät AB 2,3 2,2 - 1,9 - 3,3 - - 

Summa 70,1 70,1 1,9 1,9 3,3 3,3 7,4 7,4 
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Nyckeltal kommunkoncernen  

 

Resultatutveckling, mnkr Nettoinvesteringar, mnkr 

Självfinansieringsgrad,  
Investeringar % 

Eget kapital, mnkr 

Soliditet % Långfristiga skulder, mnkr 
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Vimmerby kommun redovisar för 2020 ett positivt re-

sultat på 29,0 mnkr, vilket är 6,7 mnkr bättre än 2019 

års resultat. Årets resultat är 9,3 mnkr högre än bud-

geterat.  

De två stora nämnderna, Socialnämnden och Barn- 

och utbildningsnämnden står för cirka 75 procent av 

Vimmerby kommuns budget när det gäller verksam-

hetens nettokostnader. Socialnämnden redovisar ett 

underskott mot budget med 25,4 mnkr och Barn- och 

utbildningsnämnden ett underskott med 0,7 mnkr. So-

cialnämndens stora underskott ligger inom individ– 

och familjeomsorgen, äldreomsorgen, stöd och om-

sorg LSS. 

Finansen redovisar ett överskott mot budget med totalt 

20,0 mnkr. Främst är det de generella statsbidragen 

som har gett ett överskott och de är plus 29,2 mnkr 

mot budget. Detta är en följd av att staten har skjutit till 

extra pengar p g a pandemin. Den allmänna kommu-

nal-skatten är 12,4 mnkr lägre än budget då progno-

sen för kommunalskattens slutavräkning från SKR är 

negativ.  

 

VkF-koncernen gör ett underskott efter finansiella pos-

ter på 4,2 mnkr . Värmeverksamheten har gått dåligt 

och fiberverksamheten går med minus. Däremot har 

Vimarhem AB gått betydligt bättre än budgeterat. 

Budgetavvikelse, mnkr 
Avvikelse, 

mnkr  
Avvikelse, 

% 

Kommunstyrelsen centrala förvaltningen 6,4 9% 

Valnämnden 0,1 - 

Överförmyndare i samverkan 0,5 24% 

Revisionen 0,1 11% 

Samhällsbyggnadsavdelningen 6,6 4% 

Utvecklingsavdelningen 1,7 6% 

Barn– och utbildningsnämnden -0,7 - 

Socialnämnden -25,4 -7% 

Miljö– och byggnadsnämnden - - 

Finansen 20,0 2% 

Totalt Vimmerby kommun 9,3 47% 

Vimmerby Energi & Miljö AB-koncernen -15,7 -138% 

Vimmerby Fibernät AB -2,2 -72% 

Vimarhem AB 8,4 4 182% 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB - - 

Budgetföljsamhet och prognos-
säkerhet kommunen, mnkr 

Årsutfall 
2020 

Budget 2020 
efter tilläggs-

anslag 
Budget-

avvikelse 

Årsprognos 
efter utfall 

202008 

Prognos/
budget-

avvikelse 

Verksamhetens intäkter 197,9 112,3 85,6 165,2 52,9 

Verksamhetens kostnader -1 157,0 -1071,2 -85,8 -1 168,2 -97,0 

Avskrivningar -33,9 -33,4 -0,5 -33,4 - 

Verksamhetens nettokostnader -993,0 -992,3 -0,7 -1 036,4 -44,1 

Skatteintäkter 720,4 732,8 -12,4 726,3 -6,5 

Generella statsbidrag och utjämning 290,9 267,4 23,5 287,2 19,8 

Finansiella intäkter 22,1 25,6 -3,5 27,6 2,0 

Finansiella kostnader -11,4 -13,8 2,4 -10,6 3,2 

Årets resultat 29,0 19,7 9,3 -5,9 -25,6 

Överskottsmål (årets resultat i förhål-
lande till skatteintäkter och statsbidrag) 2,9% 2,0% 0,9%   

Årets resultat kommunen, mnkr 

Årets resultat 
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Nettokostnader och balansen med skatte-

intäkter och generella bidrag 
 

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk 

hushållning är att det finns balans mellan löpande kost-

nader och intäkter. Nettokostnadens andel av skattein-

täkter, inklusive generella stats- och utjämningsbidrag, 

är en viktig indikator på balansen mellan löpande drift-

kostnader och den huvudsakliga finansieringen. Verk-

samhetens nettokostnader bör inte öka mer än skat-

teintäkter och generella stats- och utjämningsbidrag för 

att bibehålla en ekonomisk stabilitet. En långsiktig håll-

bar och eftersträvansvärd nivå för nettokostnadens 

andel av skatteintäkter och statsbidrag bör vara högst 

98 procent beroende på finansiell situation och vilket 

konsolideringsbehov som finns i den långsiktiga plane-

ringen. Skatteintäkter och statsbidrag ökade med totalt 

45,5 mnkr, eller 4,7 procent jämfört med 2019 samti-

digt som verksamheternas nettokostnader ökade med 

12,4 mnkr, eller 1,3 procent. 

 

Nettokostnadernas andel, exklusive finansiella intäkter 

och kostnader, av skatteintäkter och generella statsbi-

drag uppgick till 98,2 procent under 2020 att jämföras 

med 2019 där andelen var 101,5 procent. 

Nettoinvesteringar och självfinansierings-

grad 
 

Investeringsutgifterna uppgick 2020 till 78,9 mnkr. Vim-

merby kommuns största investering under 2020 var 

upprustning av Vimarskolan som uppgick till 11,1 

mnkr. Investeringsbudgeten 2020 ligger på 80,0 mnkr, 

vilket innebär en differens på 1,1 mnkr.  

 

Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar beräk-

nad som årets resultat och årets avskrivningar samt 

förändring av avsättningar i relation till nettoinveste-

ringar uppfylls ej. (77,2 procent). 

 

 

 

Lån 
 

Kommunens totala låneskuld utgör 508,7 mnkr vid års-

bokslutet. Under året har kommunen tagit upp ett nytt 

lån på 50 mnkr. Värt att notera är att av Vimmerby 

kommuns totala låneskuld på 508,7 mnkr avser 189 

mnkr lån för den leasinglösning som Vimmerby Energi 

och Miljö valt att teckna med SEB. 

 

Den genomsnittliga upplåningsräntesatsen uppgick vid 

årsskiftet till 0,47 procent (2019-12-31, 0,51 %). Den 

genomsnittliga återstående kapitalbindningen på lå-

neskulden uppgick till 3,2 år. Vimmerby kommuns fi-

nanspolicy, som är beslutad av kommunfullmäktige, 

fastställer ramar och riktlinjer för kommunens finansi-

ella verksamhet. De risker som regleras är bland annat 

refinansieringsrisk och ränterisk. Enligt policyn ska 

maximalt halva lånestocken förfalla inom de närmaste 

12 månaderna, övriga kapitalförfall ska spridas jämt 

över tid. Skuldportföljens genomsnittliga räntebind-

ningstid ska vara ca 2 år.  

Vimmerby kommun 

Skatteintäkter och statsbidrag samt  

verksamhetens nettokostnad, mnkr 

Nettoinvesteringar, mnkr 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter 

och statsbidrag, % 
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Soliditet 
 

Soliditeten visar kommunens långsiktiga finansiella 

styrka och anges här som eget kapital i relation till 

totala tillgångar. Balansräkningens omslutning har 

under året ökat med 83,7 mnkr eller 5,5% till 1 599,3 

mnkr. 

 

År 2013 uppgick Vimmerby kommuns balansomslut-

ning till 1 220 mnkr. Det vill säga under de senaste sju 

åren har balansräkningen vuxit med 379 mnkr eller 31 

procent. Den relativt stora ökningen förklaras till 

största del av det stora investeringsprogram som kom-

munen har genomfört. Både tillgångssidan och skuld-

sidan ökar under denna period då kommunen har in-

vesterat med hjälp av lånade medel.  

 

Då Vimmerby kommun redovisar 29,0 mnkr som årets 

resultat ökar det egna kapitalet med samma belopp. 

På motsvarande sätt minskade det egna kapitalet år 

2014 med 22,8 mnkr då Vimmerby kommun redovi-

sade ett negativt resultat på 22,8 mnkr. Pensionsför-

pliktelser som enligt lag redovisas som ansvarsförbin-

delse inklusive löneskatt uppgick till 321,0 mnkr. Med 

hänsyn tagen till ansvarsförbindelsens pensionsför-

pliktelse inklusive löneskatt uppgår soliditeten till 29,0 

procent och är en ökning med 0,7 procentenheter i 

jämförelse med föregående år. 

 

Borgensåtagande 

 

Vid årets utgång uppgår Vimmerby kommuns bor-

gensåtagande till Vimmerby Energi och Miljö AB med 

391 mnkr, Vimarhem AB med 299 mnkr och Vim-

merby Fibernät AB 40 mnkr.  

 

Vimmerby kommun har även borgensåtaganden till 

kommunalförbundet ITSAM med 9 mnkr. Utöver de 

kommunala bolagen finns även borgen till föreningar. 

Risken för att behöva infria ett borgensåtagande be-

döms som låg. 

 

 

Avstämning finansiellt mål 
 

Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att 

skatteintäkter och bidrag överstiger verksamhetens 

kostnader, vilket för budget 2020 gjordes med ett bud-

geterat resultat på 19,7 mnkr.  

 

För år 2020 har Vimmerby kommun haft tre finansiella 

mål: 

Finansiella mål Måluppfyllelse  

Resultatet ska uppgå 

till minst 2% av skatter 

och generella statsbi-

drag. 

Resultatet för 2020 upp-

går till 29,0 mnkr. (2% av 

skatter och generella 

statsbidrag motsvarar 

20,2 mnkr). 

 

Låneskulden ska årlig-

en minskas via amor-

teringar motsvarande 

skattehöjningen 2016. 

För att uppfylla målet 

behövdes ca 16 mnkr 

amorteras. Under året 

har ingen amortering 

skett. 

 

Investeringarna ska 

finansieras till 100%  

av skattemedel. 

Självfinansieringsgraden 

av investeringar uppgick 

till 77%. 

 

Soliditet % 
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Den finansiella analysen som beskrivits i tidigare 

stycken görs utan jämförelse med vår omvärld. För att 

kunna bilda sig en uppfattning om hur Vimmerby kom-

muns ekonomiska ställning står sig i förhållande till 

omvärlden behöver jämförelser göras med andra kom-

muner. 2019 års statistik är den senaste publicerade, 

se bilderna på sid 39. Jämförelsen görs med Kalmar 

läns kommuner och samtliga kommuner i Sverige.  

 

 

Årets resultat, kronor per invånare 
 

Årets resultat för Vimmerby kommun har de senaste 

åren varierat kraftigt. 2012 redovisade Vimmerby kom-

mun ett positivt resultat på 41,7 mnkr. Sedan dess har 

resultaten försämrats och 2014 redovisade kommunen 

ett negativt resultat på 22,8 mnkr. Att vända denna 

utveckling har varit en av Vimmerby kommuns största 

utmaningar. 2019 uppgick årets resultat till 22,3 mnkr 

och var högre än jämförbara grupper. 

 

 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, 

procent 
 

I jämförelse med de två andra kommungrupperna har 

Vimmerby en högre soliditet. Vimmerby kommun har 

de senaste året haft en positiv utveckling av solidite-

ten, vilket till största delen beror på positiva resultat 

och relativt låga investeringsutgifter.   

 

 

Investeringar kommunen, kronor per invå-

nare 
 

Tidigare år har Vimmerby kommun investerat kraftigt 

och därmed skilt sig ifrån de två andra kommungrup-

perna, se bild sid 39. 2014 investerade Vimmerby 

kommun, i kronor per invånare räknat, tre gånger så 

mycket som övriga kommuner. (Obs, i denna graf är ej 

koncernen och Vimmerby Energi & Miljös investering i 

nytt kraftvärmeverk medräknat). De senaste åren har 

nivån sjunkit och ligger nu istället under de andra 

kommungrupperna.  

 

 

Långfristiga skulder för kommunkoncer-

nen, kronor per invånare 
 

Tidigare års låga resultat i kombination med en expan-

siv investeringsbudget har medfört att Vimmerby kom-

mun har behövt ta upp nya lån för att finansiera inve-

steringsutgifterna. I jämförelse med andra kommuner 

innebär detta att Vimmerby kommun blir mer känslig 

för framtida ränteförändringar. Trenden de senaste 

åren förutom år 2019 är att Vimmerby kommunkon-

cerns långfristiga skuld har minskat medan övriga 

kommungrupper ökar sina långfristiga skulder. Dock 

har nya lån tagits i Vimmerby kommunkoncern under 

2019 och därmed har låneskulden ökat mot de sen-

aste åren. 

 

 

Skattesats kommun, procent 
 

Vimmerby kommun har en relativt hög skattesats. 

2015 var Vimmerby kommuns skattesats 21,86 %. 

Från och med år 2016 höjdes skattesatsen i Vim-

merby kommun till 22,36 %. Det innebär att Vimmerby 

kommun 2020 hade den högsta skattesatsen av kom-

munerna i Kalmar län. 

Vimmerby kommuns ekonomiska ställning 
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 Diagrammen på denna sida är jämförelser 

med Kalmar läns kommuner och samtliga 

kommuner i Sverige.  

Förutom skatten är föreg. års statistik den 

senaste publicerade. Se text om Vimmerby 

kommuns ekonomiska ställning på sidan 38. 

 

Färgerna i diagrammen 

 

 

 

  Alla kommuner 
  

 

  Kommuner i Kalmar län 
  

 

  Vimmerby kommun 

  
 

 

 Vimmerby kommunkoncern 

Jämförelse, skatt % 

Jämförelse, soliditet % Jämförelse, årets resultat kr/invånare 

Jämförelse,  investeringar kr/invånare Jämförelse, långfristiga skulder kr/inv. 
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Balanskravsresultat 
Enligt kommunallagen ska kommunens ekonomi plan-

eras och styras mot ett resultat i balans, vilket innebär 

att intäkterna minst ska överstiga kostnaderna såväl i 

budget som i bokslutet. Eventuella underskott i bokslu-

tet ska inarbetas inom tre år enligt en åtgärdsplan som 

kommunfullmäktige beslutar om. Detta innebär att det 

egna kapitalet säkras över tiden genom planering och 

styrning för att nå balans. 

Vid avstämning mot lagens krav är huvudprincipen att 

realisationsvinster samt orealiserade vinster/förluster 

inte ska inräknas i intäkterna. Årets resultat efter hän-

syn tagen till realisationsvinster och orealiserade 

vinster/förluster i värdepapper uppgår resultatet till plus 

33,0 mnkr.  

 

Kommuner ges möjlighet att reservera delar av ett po-

sitivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). 

Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutred-

ningen för att jämna ut intäkter över en konjunkturcy-

kel. 2020-12-31 sätter Vimmerby kommun av 18,5 

mnkr till RUR och balanskravsresultatet uppgår efter 

det till 14,5 mnkr. Totalt är det nu avsatt 30,4 mnkr i 

RUR som kan användas i balanskravsutredning vid 

behov kommande år. 

Mnkr 2020 2019 2018 

Årets resultat 29,0 22,3 27,5 

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

Realisationsförluster - - - 

Orealiserade vinster/förluster i värdepapper 7,0 -20,9 - 

Resultat efter balanskravsjusteringar 33,0 -3,1 24,5 

Förändring RUR -18,5 3,2 -15,1 

Balanskravsresultat 14,5 0,1 9,4 
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Väsentliga personalförhållanden 
Den kommunala verksamheten är personalintensiv. Därför är medarbetare och kommunens arbete med per-

sonalfrågor kritiska framgångsfaktorer för att nå hög kvalité i den kommunala servicen. Förväntningarna på den 

kommunala verksamheten från kommuninvånarna, avseende tillgänglighet, tekniska lösningar och individanpas-

sade lösningar har ökat och kommer att öka. Detta ställer krav såväl på arbetsmiljö och rekrytering som vidareut-

bildningsmöjligheter. 

Inriktningsmål 
 

 Ledarskapets betydelse för kommunens verksam-

het. 

 Ett aktivt medarbetarinflytande. 

 Jämställdhet– och mångfald. 

 En hållbar arbetsmiljö. 

Verksamhetsmål 
 

 Nöjda och friska medarbetare samt chefer med ett 

utvecklande ledarskap. 

Antal medarbetare och anställningsformer i 

kommunkoncernen 

Antal årsarbetare i den kommunala koncernen upp-

gick år 2020 till 1 393 (1 366) 

 

Antalet medarbetare som hade en tillsvidareanställ-

ning ökade med 18 och uppgick till 1 451.  

 

Anställningsform  
Kommun-

koncernen  

Vimmerby  

kommun 

(antal pers) 2020 2019 2020 2019 

Tillsvidareanställda 1 451 1 433 1 364 1 346 

Tillsvidareanställda, heltid 1 381 1 132 1 298 1 049 

Vikarier 79 56 73  51 

AVA 93 92 93  91 

Obehöriga lärare 60 64 60 64 

Timanställda 113 110 111 108 

Antal årsarbetare 2020 2019 2018 2017 2016 

Kommunstyrelseförvaltningen 206 199 198 198 193 

Barn– och Utbildningsförvaltningen  494 483 468 456 433 

Socialförvaltningen 598 591 586 579 576 

Totalt Vimmerby kommun 1 298 1 273 1 252 1 233 1 202 

Vimmerby Energi & Miljö AB 51  50 49 46 43 

Vimmerby Fibernät AB 2 1 - - - 

Vimarhem AB 42 42 39 38 38 

Totalt VkF-koncernen 95 93 88 84 81 

Totalt kommunkoncernen 1 393 1 366 1 340 1 317 1 283 

Kommunkoncernen  Vimmerby kommun Övertid/Mertid  
2020 2019 2020 2019 

Övertid timmar 15 628 15 584 12 852 12 832 

Övertid % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Mertid timmar 10 908 10 956 10 840 10 811 

Mertid % 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Arbetstid enl avtal 3 031 951 3 033 824 2 845 483 2 843 144 
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Könsfördelning, åldersfördelning och per-

sonalomsättning i kommunkoncernen. 
 

De anställda i kommunkoncernen fördelar sig på 80 

procent kvinnor och 20 procent män. Inom vård, om-

sorg och skola finns en kraftig överrepresentation av 

kvinnor medan det motsatta gäller inom områdena 

räddningstjänst, teknik, energi och fastighet. 

Två av fyra förvaltningschefer och en av sex verkstäl-

lande direktörer i de kommunala bolagen var kvinnor 

vid årsskiftet. 

Åldersfördelningen är 11 procent 29 år och yngre, 44 

procent mellan 30 och 49 år samt 45 procent över 50 

år. 

 

Stora pensionsavgångar kommer att äga rum den 

närmaste 5 till 10-årsperioden. Därför finns ett bety-

dande rekryteringsbehov i vissa personalgrupper. 

Klart flest pensionsavgångar finns bland omsorgs-

personalen.  

Könsfördelning Pensionsavgångar 
2021-
2025 

2026-
2030 Totalt 

Handläggare/administratörer 6 12 18 

Sjuksköterskor/Psykologer 7 3 10 

Barnskötare/Fritidsled/Elevass 9 11 20 

Chefer 4 13 17 

Förskollärare 16 11 27 

Lokalvårdare 7 12 19 

Ekonomibiträde/Kock 9 13 22 

Lärare 35 28 63 

Omsorgspersonal 68 92 160 

Div övriga befattningar 45 38 83 

Totalt kommunkoncernen 206 233 439 

Åldersfördelning kvinnor Åldersfördelning män Åldersfördelning totalt 
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Medarbetarundersökning 

Historiskt har vi genomfört en gemensam medarbetar-

undersökning i Vimmerby kommun vartannat år, sen-

aste gången var i december 2019. Medarbetarunder-

sökningar är en del av det systematiska arbetsmiljöar-

betet, där vi bl a undersöker hur våra medarbetare 

mår.  Vi har med stöd av forskning inom området be-

slutat att inte genomföra medarbetarundersökningar 

på detta sätt igen, utan tittar nu på andra former av 

undersökningsmetoder som exempelvis pulsmätning 

för att undersöka hur våra medarbetares hälsa och 

trivsel är, samt hur den organisatoriska och social ar-

betsmiljön ser ut på varje arbetsställe.  

Coronapandemin har påverkat hela organisationen 

vilket gjort att frekvensen av riskbedömningar (som 

undersöker arbetsmiljön) i verksamheterna har ökat.  

 

Rekryteringsbehov och kompetensförsörj-

ning 
 

Vimmerby kommunkoncern är största arbetsgivaren i 

kommunen med 1393 medelantal medarbetare.  

Kompetensförsörjningen och tillitsbyggande står i fo-

kus. Vimmerby kommunkoncern har haft ett ökat antal 

tillsvidareanställda under de senaste fem åren, även 

andelen heltidsanställda har ökat. En av orsakerna är 

att fler önskar arbeta heltid inom ramen för införandet 

av heltid som norm. Under 2020 har andelen vikariat 

och allmän visstidsanställningar ökat. 

Vi fortsätter med omställningsarbetet heltid som norm i 

hela organisationen. Socialnämndens verksamheter är 

redan klara. Tillsammans med övriga kommuner i 

Sverige har Vimmerby kommun svårt att rekrytera 

inom vissa yrkesområden. Vi behöver fler behöriga 

lärare, förskollärare, sjuksköterskor, socialsekreterare, 

kockar, deltidsbrandmän och chefer samt andra tjäns-

ter som kräver en viss expertkompetens, exempelvis 

inom det tekniska området. 

För att vi ska lyckas försörja organisationen med kom-

petens framöver behöver vi fortsätta arbetet med att ta 

fram en komptensförsörjningsstrategi utifrån ”ARUBA 

modellen”, dvs. en strategi för hur vi Attraherar, Rekry-

terar, Utvecklar, Behåller och Avvecklar medarbetare.  

Vi måste kunna attrahera medarbetare med rätt kom-

petens. Då kan vi rekrytera medarbetare som matchar 

nuvarande och framtida kompetenskrav. Dessutom 

måste vi utveckla befintliga medarbetare och ledare så 

att de klarar dagens arbetsuppgifter och morgonda-

gens utmaningar. Sedan måste vi satsa på att behålla 

alla våra medarbetare. I de fall som medarbetare inte 

längre kan eller vill bidra så måste de avsluta sin an-

ställning och få ett värdigt slut. I komptensförsörjnings-

strategin måste vi också ta med nya delar som bred-

dad rekrytering, låt fler jobba mer, förläng arbetslivet, 

karriärmöjligheter, hur vi skapar engagemang samt 

hur och var vi marknadsför oss och våra arbeten. 

Vi behöver kartlägga kompetens, titta på kompetens-

behovet framåt och sedan genomföra en GAP-analys 

för att se var och vilka åtgärder vi behöver göra. Vi har 

påbörjat arbetet med att kvalitetssäkra vår rekryte-

ringsprocess och införandet av metoden kompetens-

baserad rekrytering. Vi har också tagit ett grepp om 

kommunens lönebildningsprocess och genomfört en 

lönekartläggning som ska genomföras varje år som en 

aktiv åtgärd i jämställdhetsarbetet, samt vara till grund 

för kommande års lönerevision. 
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Personalpolitik 
 

Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där våra 

medarbetare är vår viktigaste resurs och ambassa-

dörer för Vimmerby kommun.  

Kompetensförsörjningen är avgörande för Vimmerby 

kommuns framtid. Den avgör vilken service och kvalité 

vi kan ge till våra medborgare på kort och lång sikt. De 

mänskliga resurserna - våra medarbetare är vår viktig-

aste resurs för att nå de kvalitets- och servicemål vi 

tillsammans arbetat fram. Vi behöver därför fortsätta 

skapa bra arbetsförhållande och en god arbetsmiljö i 

organisationen så medarbetarna känner tillit och trygg-

het i sitt arbete, med varandra och med sina ledare. 

Det är allas ansvar att tillsammans skapa en kultur i 

hela vår organisation där vår värdegrund MOD, AN-

SVAR och FANTASI råder, så medarbetare ges möjlig-

het att gör ett bra arbete och aktivt bidrar till sin egen, 

verksamhetens och kommunens utveckling. En positiv 

människosyn och tilltro till människors vilja att delta 

och ta ansvar ska prägla vår organisation.   

 

Sjukfrånvaro 
 

Den rådande pandemin har satt negativa spår i både 

den fysiska och den psykiska arbetsmiljön. Många 

upplever ett ökat tryck med förändrade arbetsförhållan-

den och arbetsmiljö. Den totala sjukfrånvaron har ökat 

vilket skapar oro och ger en högre arbetsbelastning 

som i sin tur skapar ett ökat behov av bemanning.  Vi 

ser att korttidsfrånvaron ökar medan långtidsfrånvaron 

minskar något.  

Forskning visar att ledarskapet är en viktig faktor i upp-

levelsen av en trygg och bra arbetsmiljö. Under rå-

dande pandemi har vi utökat stödet till våra ledare. Vi 

har också ökat bemanningen på många av våra enhet-

er. 

Antal sjukdagar/årsanställd 2020 2019 2018 2017 2016 

Kommunstyrelseförvaltningen 24 27 20 21 22 

Barn– och Utbildningsförvaltningen  20 17 15 15 15 

Socialförvaltningen 27 19 21 19 21 

Vimmerby kommun 24 19 19 18 19 

Vimmerby Energi & Miljö AB 10 7 5 11 5 

Vimmerby Fibernät AB 3 4 - - - 

Vimarhem AB 6 4 8 8 8 

VkF-koncernen 8 6 6 9 7 

Kommunkoncernen 23 19 18 18 18 

 Kommunkoncernen   Vimmerby kommun  

Sjukfrånvaro i % 2020 2019 2020 2019 

Sjukfrånvaro kvinnor 7,4% 6,1% 7,9% 8,0% 

Sjukfrånvaro män 1,2% 0,7% 1,1% 3,5% 

Karensdagar 1,3% 1,0% 1,3% 1,0% 

Korttidsfrånvaro < 14 dagar 3,8% 2,4% 4,0% 2,5% 

15 dagar < 90 dagar 1,5% 1,4% 1,5% 1,4% 

91 dagar < Långtidssjukfrånv. 2,0% 2,1% 2,1% 2,3% 

Långtidssjukfrånvaro kvinnor 1,9% 2,0% 2,0% 2,7% 

Långtidssjukfrånvaro män 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 

Sjukfrånv.tid 29 år el. yngre 1,2% 1,0% 1,3% 7,5% 

Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 3,9% 2,8% 4,0% 7,0% 

Sjukfrånvarotid 50 år el. äldre 3,5% 3,1% 3,7% 7,3% 

Total sjukfrånvaro 8,6% 6,9% 9,0% 7,2% 
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Förväntad utveckling 

Arbetsmiljö 

Generellt behöver vi arbeta mera proaktivt 

(salutogent) för att nå en bra arbetsmiljö på alla våra 

arbetsställen. Vi behöver se över policys och riktlinjer, 

analysera statistik, följa upp och utvärdera våra pro-

cesser och aktiviteter. Vi ser allvarligt på kommunens 

ökade sjuktal och HR-avdelningen behöver kunna ge 

ett stort och kvalificerat stöd inom arbetsmiljö och 

hälsa. Vi behöver förstärka det operativa stödet till 

våra ledare och samtidigt kvalitetssäkra vårt systema-

tiska arbetsmiljöarbete och rehabiliteringsarbete.  

Flera processer kopplade till det arbetet har påbörjats 

och kommer att genomföras under vintern 20/21. 

Bland annat startartade vi upp en arbetsmiljöutbildning 

för chefer och skyddsombud i oktober, en utbildning 

som är uppdelad på sex block/dagar under ett år. Vi 

kommer också att digitalisera processen tillbud och 

arbetsskaderapportering, ett arbete som påbörjades 

2019.  Vi har påbörjat arbetet med en översyn av för-

delningen av arbetsmiljöuppgifter från Kommunfull-

mäktige till nämnden, samt ett nytt partsgemensamt 

samverkansavtal.  

Vi fortsätter arbetet med att vända kommunens ar-

betssätt från patogent till salutogent utifrån evidensba-

serad forskning kring hälsofrämjande/friska arbetsplat-

ser. Forskningen visar att ledarskapet är den enskilt 

viktigaste faktorn för att skapa fungerande team och 

att kollegiala möten är en framgångsrik metod i arbetet 

med friska arbetsplatser, vilket är i linje med vårt le-

darutvecklingsprogram där vi tränar alla våra chefer i 

Utvecklande ledarskap (UL) och vårt sätt att arbeta 

med triader och kvartetter. Under 2021 kommer vi 

utöka ledarutvecklingsprogrammet med en fördjup-

ning, Ledarutvecklingsprogram 2.0. 

Vi har påbörjat utbildning i indirekt ledarskap för den 

politiska ledningen. 

 

Sjukfrånvaro och behovet av arbetslivsinriktad 

rehabilitering 

Vimmerby kommun har under ett antal år haft stigande 

sjuktal. Vid en analys av sjukfrånvaron ser vi att den 

psykiska ohälsan ökar och även behovet av arbetslivs-

inriktad rehabilitering. Vi behöver arbeta aktivt med fler 

olika aktiva åtgärder i det systematiska arbetsmiljöar-

betet för att förebygga ohälsa och se de tidiga signa-

ler, samt kvalitetssäkra rehabiliteringsprocessen. 

4 ESS, samverkan mellan Försäkringskassan, Vim-

merby hälsocentral och Vimmerby kommun fortskrider 

kring rehabilitering och förebyggande hälsoarbete. En 

samverkan som vi vill utveckla till att gälla även andra 

hälsocentraler runt omkring Vimmerby. Samverkan är 

en viktig del i rehabiliteringsarbetet för att nå bästa 

resultat för medarbetaren och i processen. 

 

HR-avdelningen  

HR-avdelningens förändringsresa, HR-

transformationen, fortskrider sakta med att förflytta 

arbetet från personaladministration till ett mer vär-

deskapande arbetssätt som är tydligt kopplat till kom-
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munens vision, policys, mål och strategier. Målet är att 

arbeta mer proaktivt med våra mänskliga resurser – 

medarbetarna.  

Takten på HR-transformationen och utvecklingen av 

HR-processer som lönebildning, rekrytering och reha-

bilitering har påverkats av den politiska turbulensen 

hösten 2019 och den pågående pandemin, vilket gör 

att vi ännu inte uppnått hög frekvens av proaktivt ar-

bete som skapar värde för medarbetarna och organi-

sationen.  

Under 2020 har HR-avdelningens fokus varit att skapa 

trygghet i organisationen genom att öka stödet till le-

dare, medarbetare, förtroendevalda, skyddsombud 

och fackliga företrädare. Detta har skett genom utökad 

handledning till ledare och personalgrupper, ökad 

samverkan, ökat krisstöd och ökat stöd från företags-

hälsovården. Samtidigt har HR-avdelningen lanserat 

satsningen ”HR direkt” som är en väg in till HR, skickat 

ut återkommande information till chefer via utskicket 

”HR-Nytt” samt utökat informationen på intranätet. En 

central personalförsörjningsgrupp har också tillsats för 

att arbeta med behovs- och kompetensinventering. 

Syftet är att underlätta och stödja personalplaneringen 

inom framförallt vård och omsorg, skola och förskola, 

samt räddningstjänst, kost och lokalvård där vi ser hög 

arbetsbelastning och ökad sjukfrånvaro. 

Inom ramen för HR-transformationen hade  HR-

avdelningen flera utbildningar inplanerade under våren 

men som nu fick skjutas på till hösten. Även utbildning 

för chefer gällande arbetsmiljöansvar och lönesättning 

fick vi skjuta på till hösten.  

Under sommaren har en ny upphandling av ledarut-

vecklingsprogram och handledning åt våra chefer 

inom kommunkoncernen genomförts. Sedan 2013 har 

132 chefer genomgått utbildningen och i december 

startar program 13, med en grupp på 12-15 nya che-

fer. Ledarutveckling över gränserna fortsätter under 

hösten där Vimmerby kommun har tre platser.  

HR-avdelningen har under flera år haft knapphändiga 

resurser och utökade under hösten med en HR-

strateg. Den vakans som funnits under ett år tillsättes i 

oktober.  

 

Övrig analys  

2020 är ett annorlunda år med en rådande pandemi 

och efterarbetet av den politiska turbulensen 2019 där 

vi nu fokuserar på att bygga tillit och trygga organisat-

ionen. 

Framöver måste kommunen få till en gemensam per-

sonalpolitik i hela organisationen och aktivt arbeta 

mer med våra värderingar, vår värdegrund, delak-

tighet, lärande och kultur.  Vi måste fortsätta arbetet 

med kompetensförsörjningen och ta fram en kompe-

tensförsörjningsstrategi.  
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Resultaträkning, mnkr 

 Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Verksamhetens intäkter 1 467,5 473,6 197,9 184,8 

Verksamhetens kostnader 2 -1 352,5 -1 340,3 -1 157,0 -1 133,1 

Avskrivningar 3 -89,4 -103,4 -33 9 -32,3 

Verksamhetens nettokostnader  -974,4 -970,1 -993,0 -980,6 

Skatteintäkter 4 720,4 722,6 720,4 722,6 

Generella statsbidrag och utjämning 5 290,9 243,2 290,9 243,2 

Verksamhetens resultat  36,9 -4,3 18,3 -14,8 

Finansiella intäkter 6 18,1 44,3 22,1 47,0 

Finansiella kostnader 7 -23,4 -24,1 -11,4 -9,9 

Resultat efter finansiella poster  31,6 15,9 29,0 22,3 

Extraordinära poster  - - - - 

Årets resultat  31,6 15,9 29,0 22,3 

Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Borstingen 
Foto: Bosse Nyberg 
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Balansräkning, mnkr 

Tillgångar Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  0,2 2,1 - - 

Mark och byggnader 8 1 463,5 1 332,4 790,6 744,4 

Maskiner och inventarier 9 615,7 596,9 30,6 32,3 

Finansiella anläggningstillgångar 10 235,7 238,4 372,2 374,9 

Summa anläggningstillgångar  2 315,1 2 169,8 1 193,4 1 151,6 

Omsättningstillgångar      

Förråd, Exploateringsfastigheter 11 36,3 37,1 25,9 28,4 

Fordringar 12 122,8 130,3 89,1 88,5 

Kortfristiga placeringar 13 253,5 244,7 253,5 244,7 

Kassa och bank 14 37,7 2,4 37,4 2,4 

Summa omsättningstillgångar  450,3 414,5 405,9 364,0 

Summa tillgångar  2 765,4 2 584,3 1 599,3 1 515,6 

Eget kapital och avsättningar      

Eget kapital 15 806,1 774,5 784,2 755,2 

Därav periodens resultat  31,6 15,9 29,0 22,3 

Avsättningar 16 134,5 132,1 75,3 74,0 

Därav avsättningar för pensioner  75,7 74,4 75,3 74,0 

Därav övriga avsättningar  58,8 57,7 - - 

Skulder      

Långfristiga skulder 17 1 550,0 1 413,0 522,2 472,5 

Kortfristiga skulder 18 274,8 264,7 217,6 213,9 

Summa skulder  1 824,8 1 677,7 739,8 686,4 

Summa eg. kapital,  avsättn och skulder  2 765,4 2 584,3 1 599,3 1 515,6 

      

Ställda panter  219,5 227,5 - - 

Ansvarsförbindelser 19 332,4 340,2 1 062,0 990,1 

Därav pensionsförpliktelser  321,0 326,8 321,0 326,8 

Därav övriga ansvarsförbindelse  3,0 3,0 733,0 652,9 

Därav operationell leasing  8,4 10,4 8,0 10,4 

Vimmerby kommun Kommunkoncern 
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Kassaflödesanalys, mnkr 

 Not 2020 2019 2020 2019 

Den löpande verksamheten      

Resultat efter finansiella poster  31,6 15,9 29,0 22,3 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  87,8 79,1 31,9 21,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 

av rörelsekapital  119,4 95,0 60,9 43,9 

      

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

Ökning (-)/Minskning (+) av förråd, exploateringsfastighet  0,8 -2,2 2,5 0,8 

Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar  -1,3 -53,8 -9,4 0,5 

Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder  10,1 17,7 3,7 21,6 

Kassafllöde från den löpande verksamheten  129,0 56,7 57,7 66,8 

      

Investeringsverksamheten      

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar  1,9 4,7 - - 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 20 -239,8 -163,9 -78,9 -76,4 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  3,8 5,9 3,5 5,7 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  - 2,1 - 0,2 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -234,1 -151,2 -75,4 -70,5 

      

Finansieringsverksamheten      

Nyupplåning  140,0 50,0 50,0 - 

Erh anslutningsavgifter fiber  1,4 2,3 - - 

Samverkansprojekt (BRIS)  13,7 55,8 - - 

Amortering av upptagna lån  -17,4 -17,4 - - 

Amortering av utlämnade lån  2,7 - 2,7 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  140,4 90,7 52,7 - 

      

SUMMA KASSAFLÖDE  35,3 -3,8 35,0 -3,7 

      

Likvida medel vid årets början  2,4 6,2 2,4 6,1 

Likvida med vid periodens slut  37,7 2,4 37,4 2,4 

Summa kassaflöde  35,3 -3,8 35,0 -3,7 

      

Tilläggsupplysningar, Poster som inte ingår i kassaflödet      

Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar  89,4 103,4 33,9 32,3 

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

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar  -3,0 -4,5 -3,0 -4,5 

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

Anläggningstillgång återföring  -0,3 - - - 

Upplösning av investeringsbidrag och anslutningsavgifter  -0,7 -0,6 -0,3 -0,3 

Övriga avsättningar  1,1 -12,1 - - 

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

Avgångsvederlag  - -1,0 - - 

Summa   87,8 79,1 31,9 21,6 

Vimmerby kommun Kommunkoncern 
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Noter till resultaträkningen, mnkr 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 1  Verksamhetens intäkter 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Taxor och avgifter 199,6 215,8 22,5 22,0 

Hyror och arrenden 111,1 110,2 19,2 19,6 

Försäljningsmedel 22,9 23,3 22,9 23,3 

Försäljning av verksamhet och ersättning för tjänster 21,1 19,8 21,1 19,8 

Bidrag 103,8 94,3 103,8 94,3 

Övrigt 6,0 5,7 5,4 1,3 

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

Summa verksamhetens intäkter 467,5 473,6 197,9 184,8 

     

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 2  Verksamhetens kostnader 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Lön, ersättningar och sociala avgifter -795,4 -775,8 -736,0 -715,8 

Årets avsättning till pensioner 0,7 8,2 0,7 8,2 

Pensioner, årets avgiftsbestämda del -26,3 -25,8 -26,3 -25,8 

Utbetalda pensioner -18,7 -18,3 -18,7 -18,3 

Pensionsförsäkringspremier -3,7 -15,2 -3,7 -15 2 

Löneskatt på pensionsavsättning 0,1 1,4 0,1 1,4 

Löneskatt på pensioner avgiftsbestämd del -6,4 -6,3 -6,4 -6,3 

Löneskatt på utbetalda pensioner -4,5 -4,4 -4,5 -4,4 

Löneskatt på pensionsförsäkringspremier -0,9 -3,7 -0,9 -3,7 

Övriga personalkostnader -1,0 -0,3 -1,0 -0,3 

Summa personalkostnader -856,1 -840,2 -796,7 -780,2 

Material, råvaror och förnödenheter -155,6 -153,9 -78,0 -66,8 

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

Hyror -23,2 -22,1 -23,2 -22,1 

Lämnade bidrag -35,3 -29,4 -35,3 -29,4 

Tjänster inkl köp av verksamhet -209,2 -219,1 -223,8 -233,4 

Övriga externa kostnader -75,0 -72,1 - - 

Uppskjuten skattekostnad 2,3 -2,1 - - 

Övriga kostnader -0,4 -0,2 - - 

Summa verksamhetens kostnader 1 352,5 -1 340,3 -1 157,0 -1 133,1 

     

Revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsre-

dovisning ingår ovan i Tjänster inkl. köp av verksamhet med :   -0,1 -0,1 
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Noter till resultaträkningen, mnkr 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 3  Avskrivningar 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Avskrivningar enlig plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning 

sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas:   

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

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

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -41,9 -39,3 -28,0 -26,4 

Maskiner och inventarier -44,2 -45,1 -5,9 -5,9 

Nedskrivning fibernät -3,3 -19,0 - - 

Summa avskrivningar -89,4 -103,4 -33,9 -32,3 

     

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 4  Skatteintäkter 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Preliminära skatteintäkter 735,4 729,0 735,4 729,0 

Slutavräkning föregående år -3,8 0,4 -3,8 0,4 

Preliminär slutavräkning innevarande år -11,2 -6,8 -11,2 -6,8 

Summa skatteintäkter 720,4 722,6 720,4 722,6 

     

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 5  Generella statsbidrag och utjämning 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Inkomstutjämning 182,7 186,3 182,7 186,3 

Fastighetsavgift 30,5 29,4 30,5 29,4 

Regleringsbidrag 16,0 11,1 16,0 11,1 

Kostnadsutjämning 5,8 -8,7 5,8 -8,7 

LSS-avgift 19,2 14,3 19,2 14,3 

Generella bidrag 36,7 10,8 36,7 10,8 

Summa generella statsbidrag och utjämning  290,9 243,2 290,9 243,2 

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar     

I december 2015 erhölls bidrag med 22,1 mnkr.     

Följande har periodiserats och redovisats som generellt bidrag. 
Ingår i beloppen ovan. 1,2 1,0 1,2 1,0 
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Noter till resultaträkningen, mnkr 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 6  Finansiella intäkter 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Kommunen     

Borgensavgift - - 4,3 3,3 

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

Överskottsutdelning Kommuninvest 0,8 2,0 0,8 2,0 

Intäkter placerade pensionsmedel KLP, se vidare not 13 15,9 41,0 15,9 41,0 

Övriga finansiella intäkter 0,1 - 0,1 - 

Summa finansiella intäkter 18,1 44,3 22,1 47,0 

 
    

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 7  Finansiella kostnader 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Kommunen     

Räntor på anläggningslån -14,4 -16,6 -2,4 -2,4 

Ränta på pensionsavsättning -1,8 -2,5 -1,8 -2,5 

Finansiella kostnader placerade pensionsmedel KLP -7,0 -4,8 -7,0 -4,8 

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

Summa finansiella kostnader -23,4 -24,1 -11,4 -9,9 

Kraftvärmeverket hos Vimmerby Energi & Miljö AB 
Foto: Marika Andersson 
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Noter till balansräkningen, mnkr 
 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 8  Mark och byggnader 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

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

Nyanskaffningar 28,4 52,3 19,5 34,2 

Försäljning och utrangering -3,1 -4,2 -2,7 -3,3 

Omklassificering 41,3 23,1 40,3 17,8 

Utgående anskaffningsvärde 1 923,8 1 857,2 1 089,8 1 032,8 

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

Försäljning och utrangering 2,6 1,4 2,3 0,7 

Årets av– och nedskrivningar -41,9 -42,0 -28,0 -26,4 

Utgående ackumulerade av– och nedskrivningar -630,0 -590,7 -344,0 -318,3 

Bokfört värde 1 293,8 1 266,5 745,8 714,5 

 
    

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

Nyanskaffningar 160,3 74,4 55,7 41,0 

Omklassificering -56,5 -28,5 -40,8 -17,8 

Utgående pågående investeringar 169,7 65,9 44,8 29,9 

Bokfört värde 1 463,5 1 332,4 790,6 744,4 

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 9  Maskiner och inventarier 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

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

Nyanskaffningar 65,8 42,6 3,7 1,2 

Försäljning och utrangering -0,4 -2,5 -0,4 -1,8 

Omklassificering 0,5 - 0,5 - 

Utgående anskaffningsvärde 1 234,9 1 169,0 158,3 154,5 

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

Försäljning och utrangering 0,4 2,5 0,4 1,8 

Årets avskrivningar -47,5 -61,4 -5,9 -5,9 

Utgående ackumulerade avskrivningar -619,2 -572,1 -127,7 -122,2 

Bokfört värde 615,7 596,9 30,6 32,3 

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

Maskiner som innehas under finansiella leasingavtal ingår med 
redovisat värde om: 219,5 227,5 - - 

Under övriga kort– respektive långfristiga skulder i koncernen redovisas nuvärdet av framtida betalningar avseende 

skuldförda finansiella leasingförpliktelser.  

     

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för de materiella 
anläggningstillgångarna   33 år 34 år 
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Noter till balansräkningen, mnkr 
 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 10  Finansiella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Långfristig utlåning     

Lån SEB 212,1 212,1 212,1 212,1 

Långfristig fordran koncernföretag - - 7,4 7,4 

Långfristiga fordringar, övrigt 9,1 11,9 0,1 2,9 

Summa långfristig utlåning 221,2 224,0 219,6 222,4 

Aktier     

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

Varav:  

- nominellt värde aktier 6,1 mnkr 

- överkursfond 20 mnkr 

- övrigt aktieägartillskott 122,6 mnkr     

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

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

Summa aktier 13,5 13,5 151,8 151,8 

Övriga andelar 1,0 0,9 0,8 0,7 

Summa värdepapper och andelar 14,5 14,4 152,6 152,5 

Summa finansiella anläggningstillgångar 235,7 238,4 372,2 374,9 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 11  Förråd, Exploateringsfastighet 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Förråd 10,4 8,7 - - 

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

Exploateringsområde Krönsmon 22,2 23,5 22,2 23,5 

Exploateringsområde Vendledal 2 - 1,2 - 1,2 

Summa förråd, exploateringsfastigheter 36,3 37,1 25,9 28,4 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 12  Kortfristiga fordringar 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Kundfordringar 67,8 78,2 14,6 12,8 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19,5 18,7 18,0 14,9 

Fordringar koncernbolag - - 26,4 33,4 

Övriga kortfristiga fordringar 35,5 33,4 30,1 27,4 

Summa kortfristiga fordringar  122,8 130,3 89,1 88,5 
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Noter till balansräkningen, mnkr 
 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 13  Kortfristiga placeringar 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Placering av pensionsmedel via KLP:     

Aktier anskaffningsvärde  126,0 122,9 126,0 122,9 

Aktier värdeförändring 13,6 18,3 13,6 18,3 

Obligationer mm anskaffningsvärde 103,4 92,8 103,4 92,8 

Obligationer mm värdeförändring 0,2 2,6 0,2 2,6 

Banktillgodohavande 9,5 7,4 9,5 7,4 

Upplupna ränteintäkter 0,8 0,7 0,8 0,7 

Summa kortfristiga placeringar 253,5 244,7 253,5 244,7 

Aktiernas marknadsvärde:139,6 mnkr. Obligationernas marknadsvärde: 103,6 mnkr. Utbetalat för placering via  

KLP: 51 mnkr. Totalt marknadsvärde 2020-12-31: 252,9 mnkr. Värdeökning under perioden är 8,9 mnkr.  

Fr o m 2019-01-01 ska placeringsmedel tas upp till marknadsvärdet. Värdeförändring mellan anskaffningsvärde och  

marknadsvärde är +13,8 mnkr för år 2020.  

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 14 Likvida medel 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Kassa, bank, plusgiro, Vimmerby kommun 2,4 13,7 53,9 13,7 

Bank, bolag ingående i koncernen 35,3 -11,3 -16,5 -11,3 

Summa likvida medel 37,7 2,4 37,4 2,4 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 15  Eget kapital 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående balans 774,5 758,8 755,2 733,1 

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

Periodens resultat 31,6 15,9 29,0 22,3 

Summa eget kapital 806,1 774,5 784,2 755,2 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 16 Avsättningar 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Pensionsavsättningar, ingående värde 74,4 81,7 74,0 81,1 

Förändring pensionsavsättning 1,1 -5,8 1,1 -5,7 

Förändring löneskatteskuld 0,2 -1,5 0,2 -1,4 

Bokfört värde 75,7 74,4 75,3 74,0 

Aktualiseringsgrad 90%     

Uppskjuten skatteskuld 34,6 34,6 - - 

Övrigt 24,2 23,1 - - 

Summa avsättningar 134,5 132,1 75,3 74,0 

Specifikation -  Avsatt till pensioner:     

Förmånsbestämd/kompletterande ålderspension 51,1 49,4 50,7 49,0 

Pension till efterlevande 0,9 1,0 0,9 1,0 

Visstidspension/ålderspension 9,0 9,6 9,0 9,6 

Löneskatt 14,7 14,4 14,7 14,4 

Summa avsatt till pensioner 75,7 74,4 75,3 74,0 
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Noter till balansräkningen, mnkr 
 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 17  Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående låneskuld 1 336,0 1 303,4 458,7 458,7 

Nyupplåning 140,0 50,0 50,0 - 

Amortering lån -17,4 -17,4 - - 

Summa lån i banker och kreditinstitut 1 458,6 1 336,0 508,7 458,7 

Ingående kostnadsersättning och investeringsbidrag 77,0 20,5 13,8 14,1 

Samverkansprojekt vatten och avlopp (BRIS) 13,7 55,8 - - 

Nya fiberanslutningsavgifter  1,4 2,3 - - 

Upplösning av fiberanslutningsavgifter och investeringsbidrag -0,7 -0,6 -0,3 -0,3 

Avgångsvederlag - -1,0 - - 

Summa kostnadsersättningar och investeringsbidrag 91,4 77,0 13,5 13,8 

Summa långfristiga skulder 1550,0 1 413,0 522,2 472,5 

För koncernens samtliga externa lån 2020 redovisas nedan kapitalbindningsstrukturen. Här redovisas även räntebind-

ningspositioner, d v s hur stor del av totalvolymen som inklusive derivater har räntebindning till respektive kalenderår. 

År Kapitalbindning Räntebindning 

2021 179,7  626,6  

2022 147,7  362,0  

2023 262,7  192,0  

2024 336,4  88,0  

2025 134,7  125,0  

2026 114,7  65,0  

2027 9,7  -  

2028 9,7  -  

2029 9,7  -  

2030 9,7  -  

2031 9,7  -  

2032 9,6  -  

2033   4,8  -  

2034 219,8  -  

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 18  Kortfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Leverantörsskulder 78,2 95,6 43,9 56,0 

Semesterlöneskuld och övertidsskuld inkl sociala avgifter 55,4 52,2 51,3 46,9 

Årets pensioner avgiftsbestämd del 23,3 22,8 23,3 22,8 

Löneskatt pensioner avgiftsbestämd del 5,7 5,5 5,7 5,5 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 74,4 59,2 60,3 41,5 

Skulder koncernbolag - - 14,0 27,1 

Övriga kortfristiga skulder 37,8 29,4 19,1 14,1 

Summa kortfristiga skulder 274,8 264,7 217,6 213,9 
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Noter till balansräkningen, mnkr 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 19  Ansvarsförbindelser 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Borgensåtagande, kommunalägda bolag:     

Bostadsföretag - - 299,0 299,0 

Övriga företag - - 431,4 351,2 

Summa borgensåtaganden kommunalägda företag - - 730,4 650,2 

Borgensåtagande, externa:     

Övrig borgen och åtagande 3,0 3,0 2,6 2,7 

Summa extern borgen 3,0 3,0 2,6 2,7 

Totala borgensåtaganden 3,0 3,0 733,0 652,9 

 

Vimmerby kommun har 1997-05-26, KF § 56, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner som per 2020-12-31 var medlem-

mar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 

av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 

regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kom-

muninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest eko-

nomisk förening. 

 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vimmerby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 

kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229,8 mnkr och totala 

tillgångar till 525 483,4 mnkr.  

Vimmerby kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 230,2 mnkr och andelen av de totala tillgångarna 

uppgick till 1 280,7 mnkr.  

 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Pensionsförpliktelser, aktualiseringsgrad 90% 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Pensionsförpliktelser, ingående värde 263,0 269,2 263,0 269,2 

Förändring pensionsförpliktelser -4,7 -6,2 -4,7 -6,2 

Pensionsförpliktelser utgående värde 258,3 263,0 258,3 263,0 

Löneskatt på pensionsavsättning, ingående värde 63,8 65,3 63,8 65,3 

Löneskatt förändring -1,1 -1,5 -1,1 -1,5 

Löneskatt utgående värde 62,7 63,8 62,7 63,8 

Summa pensionsförpliktelser inkl löneskatt 321,0 326,8 321,0 326,8 
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Noter till kassaflödesanalysen, mnkr 

 Kommunkoncern  

Not 20  Förvärv av materiella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31 

Vimmerby kommun 78,9 76,4 

Vimmerby Energi & Miljö AB 134,7 60,3 

Vimarhem AB 19,2 21,6 

Vimmerby Fibernät AB 7,0 5,6 

Summa förvärv av finansiella och materiella anläggningstillgångar 239,8 163,9 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Operationell leasing 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Leasingavgifter som förfaller inom 1 år 1,2 1,4 1,2 1,4 

Leasingavgifter som förfaller inom 1- 5 år 5,3 5,5 4,9 5,5 

Leasingavgifter som förfaller om mer än 5 år 1,9 3,5 1,9 3,5 

Summa operationell leasing 8,4 10,4 8,0 10,4 

Hänsyn har enbart tagits till leasingavtal med längre avtalstid än 3 år. På grund av avtalens ringa värde så har leasing-

avtalen räknats som operationell leasing.  

Totala ansvarsförbindelser 332,4 340,2 1 062,0 990,1 

Kulturskolan 

Foto: Josefine Antonsson 
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Driftsredovisning, mnkr 

Nämnd  Årsutfall 2020 

Budget 2020 
efter tilläggs-

anslag 
Avvikelse mot 
budget, mnkr 

Avvikelse mot 
budget, % 

Kommunstyrelsen centrala Intäkter 6,6 2,9 3,7 128% 

förvaltningen Kostnader -68,2 -70,9 2,7 4% 

 Netto -61,6 -68,0 6,4 9% 

      

Valnämnden Intäkter - - - - 

 Kostnader - -0,1 0,1 - 

 Netto - -0,1 0,1 - 

      

Överförmyndare  Intäkter 3,0 3,3 -0,3 -9% 

i samverkan Kostnader -4,6 -5,4 0,8 15% 

 Netto -1,6 -2,1 0,5 24% 

      

Revisorerna Intäkter - - - - 

 Kostnader -0,8 -0,9 0,1 11% 

 Netto -0,8 -0,9 0,1 11% 

      

Samhällsbyggnaden exkl. Intäkter  66,5 41,9 24,6 59% 

fastighetsförvaltningen Kostnader -167,9 -147,7 -20,2 -14% 

 Netto -101,4 -105,8 4,4 4% 

      

Fastighetsförvaltningen Intäkter  88,6 88,5 0,1 - 

 Kostnader -94,4 -96,5 2,1 2% 

 Netto -5,8 -8,0 2,2 27% 

      

Utvecklingsavdelningen Intäkter  2,7 1,7 1,0 59% 

 Kostnader -31,2 -31,9 0,7 2% 

 Netto -28,5 -30,2 1,7 6% 

      

Barn– och Intäkter  65,5 32,3 33,2 103% 

utbildningsnämnden Kostnader -432,1 -398,2 -33,9 -9% 

 Netto -366,6 -365,9 -0,7 - 
      

Socialnämnden Intäkter  83,5 47,8 35,7 75% 

 Kostnader -498,5 -437,4 -61,1 -14% 

 Netto -415,0 -389,6 -25,4 -7% 

      

Miljö– och  Intäkter  - - - - 

byggnadsnämnden Kostnader -8,9 -8,9 - - 

 Netto -8,9 -8,9 - - 

      

SUMMA exkl finansieringen Intäkter  316,4 218,4 98,0 45% 

 Kostnader -1 306,6 -1 197,9 -108,7 -9% 

 Netto -990,2 -979,5 -10,7 -1% 

       

Finansen Intäkter  1 079,6 1 063,7 15,9 1% 

 Kostnader -60,4 -64,5 4,1 6% 

 Netto 1 019,2 999,2 20,0 2% 

      

Totalt Intäkter  1 396,0 1 282,1 113,9 9% 

 Kostnader -1 367,0 -1 262,4 -104,6 -8% 

 Netto 29,0 19,7 9,3 47% 
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Investeringsredovisning, mnkr  

Nämnd/bolag 
Utfall  
2020 

Budget 
2020  

Avvikelse 
mnkr 

Avvikelse  
% 

Utfall  
2019 

Kommunstyrelseförvaltningen 76,2 78,9 -2,7 -3% 76,1 

Barn– och utbildningsnämnden 1,0 - 1,0 - - 

Socialnämnden 1,7 1,1 0,6 55% 0,3 

Totalt Vimmerby kommun 78,9 80,0 -1,1 -1% 76,4 

Vimmerby Energi & Miljö AB-konc. 134,7 113,0 21,7 19% 60,3 

Vimmerby Fibernät AB 7,0 2,1 4,9 236% 5,6 

Vimarhem AB 19,2 53,0 -33,8 -64% 21,6 

Totalt VkF-koncernen 160,9 168,1 -7,2 -4% 87,5 

Totalt kommunkoncernen 239,8 248,1 -8,3 -3% 163,9 

Årets större investeringar  
Utfall  
2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

mnkr 
Avvikelse 

% 
Pågående 

201231 

      
Kommunstyrelseförvaltningen:      

Exploatering Nybble 4,0 1,7 2,3 135% X 

Krönsmon gatunät 4,1 1,7 2,4 141%  

Krönsmon infart från riksvägen 6,7 6,5 0,2 3% X 

Brandstation ombyggnad 9,2 4,3 4,9 114% X 

Vimarskolan upprustning 11,1 13,0 -1,9 -15%  

Vidala utbyggnad 3,2 5,0 -1,8 -36% X 

Södra Vi förskola utbyggnad 4,9 7,7 -2,8 -36% X 

Ny förskola Vimmerby 0,1 5,0 -4,9 -98% X 

Ishallen ombyggnad 4,5 4,5 - -  

      
Vimmerby Energi & Miljö AB      

Debiteringssystem BFUS 6,2 5,0 1,2 24%  

Elfilter Södra Näs 4,5 4,8 -0,3 -6%  

Vattenrening industri (BRIS) 98,7 129,4 -30,7 -24% X 

Omvandlingsområde Tobo 10,3 9,0 1,3 14%  

Nosshult VA 5,7 6,0 -0,3 -6%  

Toverums avloppsanläggning 4,5 2,0 2,5 124%  

      
Vimmerby Fibernät AB      

Stamnät Öster 4,0 - 4,0 -  

      
Vimarhem AB      

Fastigheten Uven 7 0,3 53,0 -52,7 -99% X 
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Investeringsredovisning, kommentarer 
Investeringar i Vimmerby kommun 

 

Vimmerby satsar och växer löpande. Under 2020 av-

sattes en rambudget på 80 miljoner kronor för investe-

ringar i kommunen. Tyngdpunkten har varit på reinve-

steringar men även nya exploateringar för att möta nu-

varande och kommande behov både från invånare, 

föreningar samt företag. Utfallet på 78,9 miljoner kronor 

är väldigt bra och visar att planerade åtgärder utförs 

inom beslutad ram och att vi arbetar följsamt med upp-

följningar och insatser under året med hög nyttjande-

grad. 

 

 

Exploateringar 

 

Vimmerby satsar på ännu ett centralt bostadsområde 

kallat Nybble som kommer tillföra över 20 villatomter 

samt ny förskola för 120 barn och vård- och omsorgs-

boende med 86 lägenheter. Projektet med markförbere-

dande arbete planerades pågå under 2020 och 2021. 

Avsatta medel för 2020 var från början 1,7 miljoner kro-

nor men projektet har gått snabbare än planerat och 

omfördelning inom ramen till 4,06 miljoner kronor möj-

liggjorde en högre takt än planerat, utfallet blev 4 miljo-

ner kronor. Projektet planeras nu vara klart sommaren 

2021. Den nya förskolan som planeras på Nybbleområ-

det samprojekteras istället under 2021 med det plane-

rade Vård- och omsorgsboendet, därav det låga utfallet 

på 100 tusen kronor under 2020 som efter omdispone-

ringsbeslut hade 1 miljon kronor avsatt. 

 

Vimmerbys nyaste industri- och handelsområde Kröns-

mon har under 2020 fått sin första tomt såld och kom-

munen har under 2020 avsatt efter omdisponering sam-

manlagt 10,2 miljoner kronor för att påbörja färdigstäl-

landet av infrastrukturen på området. Det har inneburit 

ny väg och även gång- och cykelväg på området. An-

slutningen till riksvägen har påbörjats men är ännu inte 

färdigställd. Utfallet på 10,8 miljoner kronor stämmer 

väl överens med utfört arbete. 

 

 

Reinvesteringar 

 

Stor del av kommunens investeringar består till stor del 

av reinvesteringar för att upprätthålla dagens standar-

der och ökade krav i många av kommunens fastigheter. 

  

Brandstationen har fått både en tillbyggnad och om-

byggnad på sin fastighet. Nya lagkrav och även ett om-

fattande arbete med friska brandmän har varit utgångs-

punkten. Projektet blir klart i början av 2021 men har 

blivit mycket dyrare än beräknat på grund av höga sä-

kerhetskrav från tillsynsmyndigheter och nya lagar som 

fastställdes under 2020. På Vimarskolan har man gjort 

omfattande upprustning av lokaler i H-huset för ämnen 

som trä- och syslöjd samt bild på övre plan. På nedre 

plan har man också renoverat för förskoleverksamhet. 

 

I Södra Vi på Vidala planerades en utbyggnad men 

kommunen har fått backa och fokusera på att bygga 

om och rusta upp i befintliga lokaler. Det är på grund av 

svårigheterna att bygga ihop en så pass gammal fastig-

het med en ny, det blir inte kostnadseffektivt eller bra 

för verksamheten långsiktigt. Det har inneburit ett lägre 

utfall än planerat för 2020 men istället tar man under 

2021 fram en tioårig investeringsplan för Vidala i befint-

liga lokaler. 

 

På förskolan i Södra Vi har man planerat för en utbygg-

nad med två avdelningar och ett nytt tillagningskök 

samt renovering av befintliga lokaler. Det gjordes en 

upphandling under 2020 men som man fick stoppa då 

det vida överskred planerad budget för projektet. Nu 

utreder man vidare hur projektet kan genomföras via 

befintligt SKR-avtal eller ändra kravspecifikationen i 

upphandlingen. 

 

Till ishallen avsatte man 4,5 miljoner kronor för att klara 

av nya lagkrav på ventilation och brandskydd som akti-

verades i samband med ombyggnationen. Utfallet blev 

helt enligt plan på 4,5 miljoner kronor. 

 

Efter omdisponering under året avsatte man totalt 30,8 

miljoner kronor till reinvesteringar och utfallet blev lite 

högre med 32,9 miljoner kronor. 

 

 

Investeringar i Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

Projektet för vattenrening för industri (BRIS) är det en-

skilt största projektet under 2020 och är fortfarande 

pågående. Industrierna står för viss del av investerings-

kostnaderna men dessa belopp reflekteras inte i an-

givna belopp utan ligger än så länge som skuld anslut-

ningsavgifter. 

 

 

Investeringar i Vimmerby Fibernät AB 

 

Stamnät Öster var ett projekt som följde med vid över-

tagandet av fiberverksamheten från kommunen och 

någon budget fanns ej tillgänglig. 

 

 

Investeringar i Vimarhem AB 

 

Kommunfullmäktige har tagit ställning till nyproduktion 

av bostäder på fasigheten Uven 7. På grund av lång-

dragen process vad gäller detaljplan så har byggstart 

inte genomförts. Planering för byggstart väntas bli till 

senvår/sommar 2021. 
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Mål tagna i budget 2020 

Kommunstyrelseförvaltningen (exkl samhällsbyggnadsavd) 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 
En ekonomi i balans Utfallet är 6,5 mnkr bättre än budgeten.  

Invånare 

och brukare 

Leverera tjänster av hög kvalité. Någon undersökning har inte gjorts under året.  

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Nöjda och friska medarbetare samt chefer 

med ett utvecklande ledarskap.  

Andelen chefer som genomgått ledarskapspro-

grammet (12 deltagare/grupp): Program 10 avslu-

tas i september 2020. Program 11 och 12 pågår. 

Program 13 startar i december 2020. Nära målet. 

 

Ingen medarbetarenkät har genomförts för året. 

Målet går inte att mäta. 

 

Sjukfrånvaro har ökat sedan Pandemin, Covid 19 

började och därför är målet svårt att nå. Målet ej 

uppfyllt. 

 

Då alla ovanstående indikatorer ingår i totala målet 

gör att vi snittar måluppfyllelsen till Nära målet. 

 

Utveckling  En hållbar utveckling för framtiden.  Pågående process.  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse   

Ekonomi  

En ekonomi i balans. Målet är uppnått då resultatet är ett överskott mot 

budget. Däremot finns avvikelser och variationer på 

verksamhetsnivå.  

 

Minska matsvinnet. Korrekta mätningar av svinn har ej kunnat genomfö-

ras på grund av covid-19.  
 

Invånare 

och brukare  

En organisation för kommunalt krisstöd 

ska vara etablerad och temaaktivitet riktad 

mot allmänheten med fokus på krisbered-

skapsfrågor och civilt försvar ska vara ge-

nomförd. 

Organisation för kommunalt krisstöd och temaaktivi-

tet mot allmänheten har inte genomförts på grund 

av pandemin. Även den nationella krisberedskaps-

veckan ställdes in av MSB vilket var ett av de forum 

med riktade insatser mot allmänheten med inrikt-

ning på krisberedskap och civilt försvar.  

 

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Sänkt sjukfrånvaro på lokalvårdsenheten. Sjukfrånvaron är, trots den pandemi som pågått 

under året, lägre 2020 jämfört med 2019.  
 

Utveckling  

Övergå till fossilfritt bränsle (HVO) inom 

gatukontorets driftsenhet. 

Målet, att uteslutande använda fossilfritt bränsle 

(HVO) där så är möjligt, är uppnått. 
 

Källsortering. Målet, att minst 10 % av kommunens fastigheter 

ska ha källsortering, är uppfyllt med råge. Det finns 

nu källsortering i 59 % av fastigheterna. 
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Socialnämnden 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 
En ekonomi i balans.  Underskott mot budget med 25,4 mnkr.   

Invånare 

och brukare 

Brukare och patienter ska vara nöjda med 

de insatser som ges.  

Ett av tre verksamhetsområden har ett resultat över 

genomsnittsnivå i nationell brukarundersökning, två 

verksamhetsområden strax under genomsnittsnivå. 

(målnivå: minst genomsnittsnivå inom alla verksam-

hetsområden)  

 

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Verksamheten ska ha medarbetare med 

god kompetens att utföra sitt uppdrag. 

82 % av tillsvidareanställda medarbetare har ade-

kvat kompetens för sitt uppdrag. (målnivå: 80 %)  

 

Utveckling  

Invånare och brukare ska ges möjlighet till 

trygghet och självständighet genom att det 

finns verksamhet som motsvarar behov. 

62 beslut har inte kunnat verkställas (helt eller del-

vis), inom tre månader. (målnivå: alla beslut)  

 

Mål tagna i budget 2020 

Barn– och Utbildningsnämnden 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 

En ekonomi i balans där resurserna förde-

las behovsstyrt. 

Nämnden är på god väg att nå målet. Fortfarande 

underskott i förhållande till budget, dock endast 

med 0,7 mnkr.   

 

Invånare 

och brukare  

Alla elever ska lyckas. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i 

samtliga ämnen i åk 6 ökade från 75,7 % till 82 %. 

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i 

samtliga ämnen åk 9 sjönk från 79 % till 73 %, vil-

ket är ett genomsnittligt resultat. 

Behörighet till gymnasiet ökade från 84 % till 87 %, 

medan det genomsnittliga meritvärdet sjönk från 

229,9 till 210,6. Andelen elever med gymnasieexa-

men sjunker marginellt.  

 

Vårdnadshavare och elever är nöjda med 

verksamheten 

Vårdnadshavarna i grundskola och förskola är nå-

got mindre nöjda än föregående år, men mer nöjda 

i gymnasiet. Målet nås i förskola. Eleverna i grund-

skolan är mer nöjda (8,1). Gymnasiet har för få 

svar för att kunna räknas med  

 

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Alla på förvaltningens arbetsplatser 

präglas av en god psykisk och fysisk ar-

betsmiljö. 

Målet nås i alla tre delenkäter i samtliga verksam-

heter, förutom vad gäller ”Arbetsmiljö och trivsel” i 

grundskolan, där resultatet är 7,9 (målnivå 8).  

 

Utveckling  

Alla förskolor och skolor har en miljö fri 

från kränkande behandling, diskriminering 

eller trakasserier. 

Genomsnittet för påståendet ”Jag känner mig 

trygg i skolan” är 8,7 i åk 5 och 8,5 i åk 8 på en 

tiogradig skala. Vimmerby har ej fått någon kritik 

på anmälningar till Skolinspektionen gällande 
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Mål tagna i budget 2020 

Miljö- och Byggnadsnämnden 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 
Verksamheten bedrivs inom budget. Utfallet prickar i princip budget.  

Verksamhet -41 tkr, nämnd -17 tkr.  
 

Invånare 

och brukare  

God service till företag och invånare. Företag, organisationer och privatpersoner är nöjda 

med servicen och ger förvaltningen fortsatt höga 

betyg i Insiktsmätningen för information, tillgänglig-

het, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och 

effektivitet.  

 

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Gott samarbete. Totalt sett ökar område samarbete i medarbetar-

enkäten och ligger på en hög nivå; 97,8%, när man 

summerar betyg 3-5. De högt satta målnivåerna 

uppnås dock inte på grund av för stor andel betyg 

3.  

 

Gott ledarskap. Betygen ökar och 93,8% av medarbetarna tycker 

att ledarskapet är gott.  
 

Stolthet. 98,4% av medarbetarna upplever stolthet över sitt 

jobb och över att jobba på Hultsfred-Vimmerby 

miljö- och byggnadsförvaltning.  

 

God personalhälsa. Förvaltningen har en god personalhälsa med låg 

sjukfrånvaro: 1,90% av all arbetad tid.  

 

Utveckling  

Hållbara planer. Enligt den bedömning som gjorts fram tills nu upp-

fyller planerna målet. Nyckeltal och mätmetod har 

inte varit heltäckande och har därför utvärderats. 

2021 kommer målet istället att mätas genom att 

titta på detaljplaners påverkan på vår livsmiljö ge-

nom att använda ett nytt verktyg som kallas ESTER 

och är framtaget av Boverket.  

 

Ständigt förbättrat hållbarhetsarbete. Vimmerby tappar 18 placeringar till plats 136 och 

Hultsfred klättrar 5 placeringar till plats 138 när 

Aktuell hållbarhet rankar Sveriges miljöbästa kom-

muner 2020. Val av frågor i enkäten och trender 

inom området kan medföra stora variationer i resul-

tat mellan åren.  
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Mål tagna i budget 2020 

Överförmyndare i samverkan 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 

En ekonomi i balans. Prognosen visar ett överskott om 491 tkr som beror 

på att införandet av e-tjänst och nytt verksamhets-

system har fått skjutas på framtiden.  

 

Årlig utbildning av ställföreträdare.  Den årliga gemensamma utbildningen inom Kalmar 

län för ställföreträdare genomfördes i november 

digitalt med 33 deltagare totalt från Vimmerby, 

Kinda, Ydre och Åtvidaberg kommuner. I december 

deltog totalt 50 ställföreträdare i en egen arrange-

rad digital utbildning med tema årsredovisning.  

 

Invånare 

och brukare  

God tillgång på ställföreträdare.  Målet är att förordna ställföreträdare inom två må-

nader, vilket i dagsläget är svårt då det är mycket 

svårt att rekrytera nya ställföreträdare.  

 

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Överförmyndaren ska arbeta för att ha en 

god tillgänglighet, gott bemötande och 

snabb handläggning med hög kvalité.  

Enkäten kommer att skickas februari 2021.   

Effektiv handläggning av anmälningar om 

behov av ställföreträdare.  

I början av året hade vi svårt på grund av sjukskriv-

ning och vakant tjänst att hinna med handläggning-

en på ett effektivt sätt. Under andra halvan av året 

har läget förbättrats.  

 

Medarbetare och överförmyndare ska ha 

kompetens för att utföra sitt uppdrag.  

Med anledning av pandemin har utbildningar och 

nätverksträffar senarelagts till hösten 2020. Samt-

liga handläggare har deltagit i länsträff och olika 

utbildningar. Nyrekryterade handläggare har delta-

git i introduktionsutbildning.  

 

Effektivare granskning av årsräkningar.  Vid augusti månads utgång var 30 procent av års-

redovisningarna granskade.  

 

Utveckling  

Införande av e-tjänst för att effektivera 

redovisning för ställföreträdare och hand-

läggare.  

Avtal tecknats och införande kommer ske under 

2022.  
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Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att 

de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ford-

ringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde 

där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kort-

fristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. Placeringsmedel är upp-

tagna till marknadsvärdet. Bolagens årsredovisningar har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bok-

föringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 och koncernredovisning (K3). 

RKR-rekommendationer 
Rek. är 
uppfylld 

Rek. är 
delvis 
uppfylld 

Rek. är 
inte 
uppfylld Kommentar 

R1 Bokföring och arkivering X    

R2 Intäkter X   

Fr o m år 2015 har investeringsbidrag erhållits 
med 15,0 mnkr. Av dessa är 13,4 mnkr för 
äldreboendet Borghaga/Vimarhaga. Upplös-
ningen av investeringsbidragen matchas mot 
investeringarnas avskrivningstid. Snittet för 
Borghaga/Vimarhaga är 68 år. Innebär att 0,3 
mnkr har intäktsförts under år 2020. 

R3 Immateriella anläggningstillgångar X    

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

R5 Leasing  X  Hyresavtal redovisas ej. 

R6 Nedskrivningar X    

R7 
Finansiella tillgångar och  
finansiella skulder X    

R8 Derivat och säkringsredovisning X    

R9 
 

Avsättningar och ansvars-
förbindelser X    

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

R11 
Extraordinära och jämförelse-
störande poster X    

R12 Byte av redovisningsprinciper mm X   
Fr o m 190101 är placeringsmedel upptagna till 
marknadsvärdet. 

R13 Kassaflödesanalys X    

R14 Drift och investering X    

R15 Förvaltningsberättelse X    

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

R18 
Övriga upplysningar som ska  
lämnas i not X    
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Ord– och begreppsförklaringar 
Anläggningstillgångar 

Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk 

så som byggnader, mark, inventarier, maskiner och 

aktier. 

 

Ansvarsförbindelser 

Förpliktelse i form av borgensåtagande, ställda panter 

och dylikt. Om förpliktelsen måste infrias belastar den 

resultatet. 

 

Avskrivning 

Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där av-

skrivningen sker utifrån förväntad livslängd. 

 

Avsättning 

Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin 

förekomst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt. 

När förpliktelsen uppstår belastas resultatet. 

 

Balanskrav 

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska över-

stiga kostnaderna. 

 

Balansräkning 

Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället 

samt hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det 

har anskaffats (skulder och eget kapital). 

 

Blandmodellen 

Redovisningen av kommunens pensionsskuld görs dels 

som skuld i balansräkningen för intjänad pensionsrätt 

efter 1998 men även som en ansvarsförbindelse utan-

för resultat- och balansräkningen för pensionsrätt intjä-

nad före 1998. 

 

Derivat 

Ett värdepapper vars värde beror på värdet av den un-

derliggande tillgången. Olika former av derivat är op-

tioner, terminer och swappar. De vanligaste formerna 

av underliggande tillgångar är valutor, aktier, obligation-

er, räntor, råvaror och index. 

 

Eget kapital 

Skillnaden mellan tillgångar samt skulder och avsätt-

ningar. Visar kommunens förmögenhet, dvs alla tidi-

gare års sammanräknade resultat.  

Det egna kapitalet består av:  

 Anläggningskapital, bundet kapital i anläggning-

ar. 

 Rörelsekapital, fritt kapital för framtida drift– och 

investeringsändamål. 

 

Exploateringsverksamhet 

Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa 

råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor 

eller industrier. 

Finansiell leasing 

Avtal där äganderätten kan övergå till leasetagaren 

(kommunen) vilket innebär att de ekonomiska risker 

och fördelar som är förknippat med ägandet också 

övergår. 

 

Kapitalkostnader 

Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern 

ränta. En investeringskostnad fördelat över tid. 

 

Kassaflödesanalys 

Beskriver hur kommunen fått in pengar under året och 

hur de använts. 

 

Kommunkoncern 

I kommunkoncernen ingår Vimmerby kommun och Vim-

merby kommun Förvaltnings AB-koncernen (VkF). Se 

sidan 29 för att se vilka bolag som ingår i VkF-

koncernen. 

För att få fram kommunkoncernens resultat– och  

balansräkning tas alla mellanhavanden bort mellan bo-

lagen och kommunen såsom fordringar, skulder, försälj-

ning, inköp och andra resultatpåverkande poster. 

Vimmerby kommun äger Vimmerby kommun Förvalt-

nings AB till 100%. 

 

Kortfristig fordran/skuld 

Lån, fordran, skuld som förfaller till betalning inom ett 

år. 

 

Likvida medel 

Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, 

till exempel kassa– och banktillgångar.  

 

Likviditet 

Betalningsberedskap på kort sikt. Består av kassa– och 

bankmedel. 

 

Långfristig fordran/skuld 

Lån, fordran, skuld som förfaller till betalning senare än 

ett år efter balansdagen. 

 

Nettoinvesteringar 

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. 

 

Nettokostnader 

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och 

ersättningar. Finansieras med skattemedel. 

 

Nyckeltal 

Mäter förhållandet mellan två enheter. 

 

Omsättningstillgångar 

Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida  

medel och inte är avsedda för stadigvarande bruk, till 

exempel förråd, exploateringsfastigheter, fordringar, 

kassa och bank. 
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Periodisering 

Fördelning av intäkter och kostnader till rätt redovis-

ningsperiod. 

 

Resultaträkning 

Sammanfattar intäkter och kostnader och nettot av 

detta är årets resultat, vilket då blir årets förändring av 

det egna kapitalet. 

 

Resultatutjämningsreserv 

Kommunen kan bygga upp en reserv via det egna kapi-

talet för att kompensera perioder med sämre skattein-

täktsutveckling och utjämna över konjunkturcykler. 

 

Ränteswap 

Avtal mellan två parter om en utväxling eller ett byte av 

räntebetalningar under en given löptid, till exempel byte 

av fast ränta mot rörlig. 

 

Rörelsekapital 

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finan-

siella styrka. 

 

Självfinansieringsgrad 

Beskriver hur stor del av kommunens intäkter som  

finansierar årets investeringar och som man alltså inte 

behövt låna till. 

 

Soliditet 

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s 

graden av egenfinansierade tillgångar. Beskriver den 

långsiktiga betalningsförmågan. Uttrycks i procent. 

 

Stibor 

STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är en dag-

lig referensränta beräknad som ett medelvärde av rän-

torna SEB, Nordea, Svenska Handelsbanken, Swed-

bank och Danske Bank ställer till varandra för utlåning i 

svenska kronor. STIBOR används som referens för 

räntesättning eller prissättning av derivatinstrument.  

 

Årsarbetare 

Antal anställda omräknade till heltidsanställningar. 

 

Symbolfärgernas betydelse 

  
Målet är  

uppfyllt 
  

Nära  

målet 
  

Målet är inte  

uppfyllt 
  

Uppgift saknas eller 

kan inte bedömas 

Ord– och begreppsförklaringar 
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Anteckningar 
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Anteckningar 
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Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet år 2020 - Kommunalförbundet ITSAM

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet ITSAM:s årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020.

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ITSAM:s direktion för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning av 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. 32 § Fullmäktige får behandla 
revisionsberättelsen utan föregående beredning. 

PwC:s bedömning är att årsredovisningen lämnar upplysning om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. PwC bedömer att 
årsredovisningens resultat delvis är förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning. De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Kommunens revisorers övergripande bedömning är att direktionen har bedrivit sin 
verksamhet på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisorerna 
tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2020 godkänns. 
Revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet.

Kommunens ekonomiavdelning bedömer att verksamheten under år 2020 bedrivits på ett 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt i enlighet med uppställda direktiv. 
Ekonomiavdelningen tillstyrker att årsredovisningen godkänns. Avdelningen tillstyrker att 
direktionen beviljar ansvarsfrihet.

Bedömning
Framställan angående fullmäktiges ansvarsprövning:
Kommunfullmäktiges presidium gör samma bedömning som revisorerna.
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Ordförande: Leif Larsson
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Datum 

2021-04-29  
Referens 

  
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Roger Sjögren 

 Id 
 
 

 
 Kommunstyrelsen 

 
  

Årsredovisning 2020 för Itsam 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen: 
att tillstyrka att förbundsdirektionen och dess enskilda ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet 
att tillstyrka att kommunalförbundets årsredovisning för 
verksamhetsår 2020 godkänns.  
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendet 
Bakgrund 
Itsam är ett kommunalförbund som består av medlemskommunerna 
Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. Alla 
kommunerna har lika stort inflytande i kommunalförbundet, det vill 
säga 16,7 %. Itsam svarar för medlemskommunernas it-verksamhet 
och tillhandahåller system och tjänster till kommunernas verksamhet. 
Kommunalförbundet Itsam upprättar en egen årsredovisning för sin 
verksamhet. Årsredovisningen ska därefter behandlas i varje 
medlemskommun.  
Förvaltningsberättelsen  
Kommunalförbundets resultat är 1 224 tkr. Tillgångarna uppgår till  
70 782 tkr, skulderna uppgår till 57 084 tkr och det egna kapitalet till 
13 697 tkr. 
Förbundsdirektionen har beslutat godkänna årsbokslut för 2020 samt 
att föreslå medlemskommunerna att göra detsamma.  
Revisionsberättelsen  
Av respektive fullmäktige utsedda revisorer i kommunalförbundet 
Itsam, har granskat den verksamhet som bedrivits under år 2020. I 
deras arbete har de biträtts av PwC. 
Som underlag för deras uttalande har de granskning av årsredovisning 
och delårsrapport. Dessutom har de träffat förbundsdirektionen två 
gånger under år 2020. 
Revisorernas övergripande bedömning är att direktionen har bedrivit 
sin verksamhet på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande 
sätt. 



Utifrån deras samlade bedömning av direktionens arbete under år 
2020 och genomförda granskningar rekommenderar revisorerna 
kommunfullmäktige tillstyrka att direktionen och dess enskilda 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet samt tillstyrka att kommunal-
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2020 godkänns. 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt Kommunallagen  
Kommunallagen (2017:725) stadgar att kommunstyrelsen ska ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunalförbund 
som kommunen är medlem i. Uppsikten gäller främst ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende 
på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.  
Kommunstyrelsens uppsikt över kommunalförbund och samordnings-
förbund utövas i första hand genom att ta del av: budget och 
verksamhetsplan, delårsrapporter, årsredovisning samt revisorernas 
granskningsrapport. 
Utifrån informationen i dessa handlingar samt den uppsikt 
kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av dialoger med 
förbundsdirektören är det förvaltningens bedömning att verksamheten 
under 2020 bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredsställande sätt samt i enlighet med uppställda direktiv. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-29 
Årsredovisning 2020 för Itsam 
Revisionsberättelse för år 2020 Itsam 
Granskning Årsredovisning 2020 Itsam 

Beslutet ska skickas till 
Kommunalförbundet Itsam                                          
Kommundirektör 
Ekonomiavdelningen 
 

Roger Sjögren 
Ekonomichef  
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Direktionen   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 14 Dnr 2021/22 

Årsbokslut 2020 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar godkänna årsbokslut för 2020 samt att föreslå 
medlemskommunerna att göra detsamma.  

Sammanfattning av ärendet 
Coronapandemin har definierat en stor del av 2020. Pandemin har satt stort 
fokus på den digitala mognaden och drivit utvecklingen mot mer flexibla 
lösningar som att möjliggöra allt ifrån undervisning på distans till en 
övergång till att mer eller mindre samtliga möten hålls på distans. För Itsams 
del har pandemin dels ökat efterfrågan på, framför allt, verktyg för 
distansarbete men även gett en skjuts åt digitaliseringsarbetet. Itsam lyckades 
tillsammans med medlemmarna med väldigt kort varsel ställa om till 
distansundervisning, politiska möten på distans och en mångdubbling av 
användandet av VPN och digitala mötestjänster. Av Itsams medarbetare så 
har de allra flesta arbetat majoriteten av året på distans och digitala möten är 
grunden och fysiska möten undantag.  
 
Den positiva trend som satte fart under andra halvan av 2019 när det gäller 
en stabilare drift där färre driftstörningar eller ärenden behöver hanteras av 
linje tre i serviceorganisationen har fortsatt att minska. Effekterna av detta 
är, förutom mindre störningar för verksamheten, att kommunalförbundet 
Itsam har kommit i en positiv spiral där allt mer tid kan läggas på 
förebyggande och utvecklande arbete vilket i sin tur leder till en ännu mer 
stabil drift. Itsams möjligheter att rekrytera kompetent personal till samtliga 
delar av organisationen spär ytterligare på denna effekt då det idag är en 
generellt högre kompetens från servicedesk och logistik till 
verksamhetsutvecklare och seniora tekniker.  
 
Arbetsgrupper och styrgrupper finns etablerade inom kommunernas samtliga 
verksamhetsområde och detta är ett forum för att dels ställa frågor och 
diskutera gemensamma utmaningar och dels en möjlighet att driva ett 
gemensamt digitaliseringsarbete inom kommunernas verksamhet.  
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Direktionen   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Under 2020 planerades ett större arbete för att utveckla den politiska 
styrningen av kommunalförbundet genom ökat fokus på budgetprocessen 
och nya tag i arbete med mål och visionsarbete. Tyvärr har mycket av 
direktionens tid och arbete istället tvingats fokusera på osäkerheten kring 
Kinda kommuns framtid inom kommunalförbundet och hur ett eventuellt 
utträde ska gå till. Frågan har också medfört att en extern rapport över hur ett 
utträde ska genomföras har beställts. Arbetet ska rapporteras i början av 
2021.  
Ärendet 
Ekonomiuppföljning  
Årets resultat uppgår till 1 224 Tkr vilket är 1 075 Tkr bättre än prognosen 
per tertial två, 1 224 Tkr över budgeterat resultat och 2 157 Tkr högre än 
2019-års resultat.  
 
Differensen om 1 075 Tkr från prognosen som gjordes per tertial två beror 
framför allt på:  
 
- Att det vid prognostillfället rådde osäkerhet kring vissa kostnadsposter och 
att försiktighetsprincipen tillämpades när prognosen lades.  
 
Differensen om 1 224 Tkr mot budgeterat resultat förklaras i huvudsak av:  
 
- Kommunalförbundet har under året fått ersättning relaterad till 
coronapandemin (reducerade arbetsgivaravgifter samt ersättning för 
sjuklönekostnader) motsvarande 760 Tkr.  
- Skrivartjänster gjorde under året ett överskott som var 407 Tkr bättre än 
budgeterat.  
- Intäkterna för användarkontona blev 1 900 Tkr lägre än budget, detta beror 
till största del på att Kommunalförbundet efter interna diskussioner valt att 
kreditera den del som avsåg funktionsbrevlådor (1 682 Tkr).  
- Personalkostnaderna är drygt 2 000 Tkr lägre än budgeterat vilket förklaras 
av vakanser och föräldraledigheter under året samt att konsulter anlitats i 
mindre utsträckning än budgeterat.  
 
Avvikelsen om 2 157 Tkr mot föregående år förklaras framför allt av:  
 
- Under 2019 gjordes en reglering gentemot Åtvidabergs kommun avseende 
projektledning för åren 2014-2019 om 1 343 Tkr vilket påverkade 
kommunalförbundets resultat negativt.  
 
- Skrivartjänster gjorde föregående år gjorde en förlust om 1 420 Tkr, i år 
gjordes istället en vinst om 791 Tkr, dvs en resultatförbättring om 2 211 Tkr.  
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Direktionen   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Kommunalförbundet har under hela året haft dubbla lokalkostnader, 
föregående år påverkades endast det sista kvartalet. Lokalkostnaderna ökar 
med 1 281 Tkr mellan åren.  
 
De finansiella rapporterna och noterna läses i sin helhet i det bifogade 
årsbokslutet. 
Beslutsunderlag 
Årsbokslut 2020 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25 

Beslutsexpediering 
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Bo Mathiasson
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets års-
redovisning för perioden 1 januari – 31 december 2020. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedöm-
ning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisnings-
sed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar årsredovis-
ningen upplysning 
om verksamhetens 
utfall, verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska ställ-
ningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål direktionen 
beslutat avseende 
god ekonomisk hus-
hållning? 

Delvis uppfyllt 

Det finansiella målet 
uppfylls inte och sex 
verksamhetsmål är 
delvis uppfyllda och 
tretton är genom-
förda. 
 

 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt rätt-
visande?   
 

Uppfyllt 
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 Inledning 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen 11 kap 19 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och 
revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen 
avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och förbundets ekonomiska ställning. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-
ning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap 2 § bedöma om resultaten i årsredovis-
ningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga beskrivning 
ska lämnas till direktionen inför behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning 
utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna.   

Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om års-
redovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om 
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

Revisionskriterier 
Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 
 

Avgränsning och metod 
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och för-
ändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 
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Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbundet och verksamheter. 

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning 
och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som väsent-
liga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsdirektionen 2021-04-01. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av t f förbundsdirektör och controller. 
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 Iakttagelser och bedömningar 
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning 
Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen innehåller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Investeringsredovisning 
Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. Investeringsredo-
visningen omfattar en samlad redovisning av förbundets investeringsverksamhet. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 

God ekonomisk hushållning 
Förbundsdirektionen har fastställt ett måldokument för perioden 2020 - 2022 innehållande 
ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår att det finansiella målet inte 
är uppfyllt.  

Finansiella mål Utfall 2020 Måluppfyllelse 

Resultatet ska motsvara 0 % 
av omsättningen. 

+ 1 224 304 kronor Noll kronor 

 

Mål för verksamheten 
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god ekonom-
isk hushållning som fastställts i budget 2020. Målen återrapporteras enligt en skala 1 – 5, 
där ett innebär ej uppfylld eller ej påbörjad, två bristfälligt uppfylld, tre delvis uppfylld, fyra 
fortgår enligt plan och fem genomfört. Av den framgår att sex är delvis uppfyllda d v s 31,6 
% och tretton genomförda d v s 68,4 %. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara inte 
förenligt med det finansiella mål som förbundsdirektionen fastställt i budget 2020. 
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Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis 
förenligt med de verksamhetsmål som förbundsdirektionen fastställt i budget 2020.  

Rättvisande räkenskaper 
Iakttagelser 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga avvikelser noterats.  

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
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 Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar årsredovis-
ningen upplysning 
om verksamhetens 
utfall, verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska ställ-
ningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål förbundsdirek-
tionen beslutat av-
seende god ekonom-
isk hushållning? 
 
 

Delvis uppfyllt 
Det finansiella målet 
uppfylls inte och sex 
verksamhetsmål är 
delvis uppfyllda och 
tretton är genomförda  

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt rättvis-
ande? 
 
 

Uppfyllt 

 

 

2021-04-01 
 
 
 
 
Simon Antonsson 

  
 
 
 
 
Susanne Lindberg 

Projektledare  Auktoriserad revisor 
Uppdragsledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av 
kommunalförbundet Itsam enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 29 
november 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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Förvaltningsberättelse 
Kommunalförbundet Itsam avlämnar här årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
Årsredovisningen syftar till att ge läsaren en översiktlig redogörelse för utvecklingen av Itsams 
verksamhet.  
 
Itsams syfte 
Itsams uppdrag är att svara för it-verksamheten i medlemskommunerna och samtliga därmed 
förbundna frågor liksom investeringar. Detta förverkligas genom 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 en katalysator för medlemskommunernas digitaliseringsarbete.  
 
 
Översikt över verksamhetens utveckling 

 
Huvudverksamhet 2020 2019 2018 2017 2016 
Antal medlemskommuner 6 6 6 6 6 
            
Verksamhetens intäkter 102 866 98 343 90 943 88 095 82 155 
Verksamhetens kostnader -101 642 -99 276 -89 214 -84 817 -81 316 
Årets resultat 1 224 -933 1 729 3 278 839 
Resultat som del av omsättningen 1,2% -0,95% 1,9% 3,7% 1,0% 
            
Soliditet (eget kapital/totalt kapital)  19% 20% 25% 29% 17% 
Långfristig låneskuld 17 698 14 306 0 7 066 11 061 
Investeringar (netto) 26 249 14 663 2 696 10 219 6 378 
            
Antal anställda 49 52 54  49  47 
            
Sidoverksamhet 2020 2019 2018 2017 2016 
Verksamhetens intäkter 2 584 1 578 15 362 28 572 27 223 
Verksamhetens kostnader -2 584 -1 578 -15 362 -28 572 -27 223 
Årets resultat 0 0 0 0 0 

 
 
Med kommunalförbundets huvudverksamhet avses tillhandahållandet av system och tjänster till 
kommunernas verksamhet. Med kommunalförbundets sidoverksamhet avses de fiberprojekt som 
Itsam genomför å kommunernas räkning.  
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Kommunalförbundets intäkter och kostnader för huvudverksamhet ökar succesivt mellan åren.  
Denna ökning förklaras av ökad efterfrågan från kommunerna som blir mer och mer digitaliserade i 
sina arbetssätt. Efterfrågan på teknisk utrustning såsom datorer och accesspunkter ökar likväl som 
efterfrågan på verksamhetssystem. 
 
Sidoverksamheten har alltid ett nollresultat då samtliga kostnader för bredbandsutbyggnad 
vidarefaktureras kommunerna. Sidoverksamhetens storlek beror på hur många fiberprojekt som är 
igång. Sedan 2019 har målsättningen varit att underentreprenörerna ska fakturera kommunerna 
direkt istället för att fakturorna ska passera Itsam. Detta förklarar den stora minskningen över tid.  
 
Den kommunala koncernen 
Kommunalförbundet Itsam består av medlemskommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, 
Åtvidaberg och Ödeshög. Alla kommuner har lika stort inflytande i kommunalförbundet, det vill säga 
16,7%. Ingen av kommunerna innehar därmed minst 20% av rösterna i direktionen som är Itsams 
beslutande organ. Itsam har inte själv något intresse i något annat bolag. Itsam ingår därmed inte i 
någon koncern. 
 
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Coronapandemin har påverkat såväl verksamhet som ekonomi under året. Kommunalförbundet har 
under året erhållit kompensation för höga sjuklönekostnader som fått betala reducerad 
arbetsgivaravgift under fyra månader. De coronarelaterade stöden uppgår till cirka 760 Tkr.   
 
Kommunalförbundets flytt från Kisa till Linköping har haft en fördröjd personalomsättningseffekt. 
Personalomsättningen förväntades vara högre i samband med flytten men har istället kommit under 
2020 med vakanser som följd.  
 
För att minimera ränterisken löper upplåningen inom kommunalförbundet till 88 % av lånestockens 
storlek med fast ränta. För att minimera valuta- och ränterisker vid inköp samt leasing av hårdvara 
som Itsam i sin tur hyr ut till medlemskommunerna uppdateras priserna ut mot kommunerna på 
samma sätt som leverantörernas prissättning gentemot Itsam ändras.  
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Händelser av väsentlig betydelse 
 Coronapandemin  

o Distansarbete 
o Videomöten 
o Distansundervisning 
o Politiska möten på distans 
o Stöd inom äldreomsorg 
o Övertagande av växeltelefoni  
o VPN för arbete på distans 

 Ändring från grundanslag till förlusttäckning 
 Kinda kommuns inriktningsbeslut att lämna kommunalförbundet. 
 Itsam flyttar sina utförarresurser för fiberuppdrag till Vökby Bredband AB som utför 

fibertjänster på uppdrag av medlemskommuner. Uppdragen förmedlas genom Itsam som har 
ett sammanhållande uppdrag och är kvalitets- och dokumentationsansvarig.  

 Ny digital plattform 
 Investering av mobiler och datorer 
 Driftsättning av ny servermiljö. 
 Förbundsdirektörens uppsägning 
 Tillförordnad förbundsdirektör utsedd och rekrytering påbörjad 
 

Coronapandemin har definierat en stor del av 2020. Pandemin har satt stort fokus på den digitala 
mognaden och drivit utvecklingen mot mer flexibla lösningar som att möjliggöra allt ifrån 
undervisning på distans till en övergång till att mer eller mindre samtliga möten hålls på distans. För 
Itsams del har pandemin dels ökat efterfrågan på, framför allt, verktyg för distansarbete men även 
gett en skjuts åt digitaliseringsarbetet. Itsam lyckades tillsammans med medlemmarna med väldigt 
kort varsel ställa om till distansundervisning, politiska möten på distans och en mångdubbling av 
användandet av VPN och digitala mötestjänster. Av Itsams medarbetare så har de allra flesta arbetat 
majoriteten av året på distans och digitala möten är grunden och fysiska möten undantag.  
 
Den positiva trend som satte fart under andra halvan av 2019 när det gäller en stabilare drift där 
färre driftstörningar eller ärenden behöver hanteras av linje tre i serviceorganisationen har fortsatt 
att minska. Effekterna av detta är, förutom mindre störningar för verksamheten, att 
kommunalförbundet Itsam har kommit i en positiv spiral där allt mer tid kan läggas på förebyggande 
och utvecklande arbete vilket i sin tur leder till en ännu mer stabil drift. Itsams möjligheter att 
rekrytera kompetent personal till samtliga delar av organisationen spär ytterligare på denna effekt då 
det idag är en generellt högre kompetens från servicedesk och logistik till verksamhetsutvecklare och 
seniora tekniker.  
 
Arbetsgrupper och styrgrupper finns etablerade inom kommunernas samtliga verksamhetsområde 
och detta är ett forum för att dels ställa frågor och diskutera gemensamma utmaningar och dels en 
möjlighet att driva ett gemensamt digitaliseringsarbete inom kommunernas verksamhet.  
 
Under 2020 planerades ett större arbete för att utveckla den politiska styrningen av 
kommunalförbundet genom ökat fokus på budgetprocessen och nya tag i arbete med mål och 
visionsarbete. Tyvärr har mycket av direktionens tid och arbete istället tvingats fokusera på 
osäkerheten kring Kinda kommuns framtid inom kommunalförbundet och hur ett eventuellt utträde 
ska gå till. Frågan har också medfört att en extern rapport över hur ett utträde ska genomföras har 
beställts. Arbetet ska rapporteras i början av 2021.  
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Händelser av väsentlig betydelse efter årets slut 

 Extern rapport över utträde ur kommunalförbundet har levererats och skickats på remiss till 
medlemskommunerna.  

 Förbundsdirektören slutar sin tjänst den första mars.  
 Implementeringen av Google workspace är påbörjad och Itsam samt nyckelpersoner i 

kommunerna har migrerats till den nya miljön.  
 
 
Styrning och uppföljning av verksamheten 
Ekonomifunktionen 
Under året har arbetet fortsatt med att öka transparensen, få en tydligare styrning av ekonomin 
samt öka den ekonomiska medvetenheten i organisationen. Produktansvariga har utsetts och har 
under året fått en introduktion i vad ansvaret innebär. Grundläggande ekonomiska termer har gåtts 
igenom och uppföljningsmöten har hållits med ansvariga chefer. Den ekonomiska medvetenheten 
har ökat där övrig personal har blivit mer insatt i de ekonomiska frågeställningarna. Arbetet har dock 
inte slutförts ännu och kommer därför även fortgå under 2021 för att kunna uppnå de internt ställda 
förväntningarna inom ekonomistyrning. Implementationen av den kodplan som arbetades fram 
under 2019 har börjat tillämpas men är ännu inte helt etablerad bland användarna. Det fortsatta 
arbetet kommer 2021 fokusera på:  
 

 Fortsatt genomlysning av kommunalförbundets kostnadsmassa för att få en ökad 
transparens i debitering till medlemskommunerna. Innehåll i grundanslag kommer att ses 
över på detaljnivå. 

 Produktansvariga för de olika system och tjänster som kommunalförbundet levererar till 
medlemskommunerna kommer att kallas till uppföljningsmöten. Produktansvarig förväntas 
ha både god teknisk samt ekonomisk insikt i det system eller tjänst som den ansvarar för. 

 Repetition samt fördjupad ekonomiutbildning kommer hållas för dem i personalen som är 
produktansvariga.  

 
Strategi och Projekt 
Strategi och Projekt består av verksamhetsutvecklare, verksamhetskoordinatorer, som är en del av 
BRM-funktionen, samt projektledare. Verksamhetskutvecklarna arbetar dels med att sammanhålla 
arbetet med Itsams arbetsgrupper samt de styrgrupper som anordnas två gånger per år och 
förvaltning med stöd av verksamhetskoordinatorer. Arbetet under året har legat i fokus på, att 
tillsammans med våra arbetsgrupper, strukturera och förbättra flödet och kommunikationen mellan 
Itsam och verksamheterna. Gruppen har förstärkts med en verksamhetsutvecklare samt 
verksamhetskoordinator för fiber. Gruppen har arbetat med att förbättra och förtydliga arbetet med 
att vara en del i projekt samt se över de processer som vi arbetar utifrån. Ett arbete som kommer att 
fortsätta under 2021 och som finns med i verksamhetsplanen. 
 
Fiberprojekt Boxholms kommun, EU-projekt 
Boxholms kommun har ansökt om och blivit beviljade EU-projektstöd om 16 000 Tkr från 
Landsbygdsprogrammet 2014-2020 för anläggande av fibernät i ett projektområde som omfattar 
delar av landsbygden i Boxholms kommun samt en liten del av Mjölby kommun.  

Projektet, med en budget på cirka 35 000 Tkr, omfattar fiberanslutning av cirka 200 stycken 
fastigheter med folkbokförda personer inom ett angivet projektområde på landsbygden. I samband 
med att vi genomför EU-projektet kommer vi, utanför projektet, även att erbjuda ägare av 
fritidsfastigheter att ansluta sig till fibernätet. 
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För att erhålla fullt EU-stöd krävs att 86 % av fastigheterna i projektet ansluter sig till fibernätet. 
Anslutningsgraden har i nuläget inte nått upp till den nivån men Boxholms kommun har tagit beslut 
att genomföra projektet trots att det finns en risk att fullt EU-stöd inte betalas ut. 

Projektet genomförs enligt Itsams projektmodell och med projektledarresurs på 80 % från Itsam. 
Övriga resurser i projektet kommer från Itsam, Boxholms kommun och upphandlade entreprenörer. 
All upparbetad tid och övriga kostnader i projektet faktureras direkt till Boxholms kommun. 

Projektet befinner sig i genomförandefasen och cirka 50 % av stamfibernätet är färdigt beträffande 
schaktning och blåsning av fiber. Installation av fysisk fiber hos kunder påbörjades under december 
2020. Hela projektet planeras att vara avslutat innan september 2021. 

 

Fiberprojekt Kinda kommun 
Projekt Kisa tätort 
Projektet har löpt på under året och är i avslutningsfasen. De som har beställt fiberanslutning i 
projektet är inkopplade, ett fåtal anslutningar kvarstår dock att utföras beroende på problem med 
gammal dokumentation samt extrema markförhållanden. Under sommaren och hösten 2020 har det 
genomförts en kampanj för de 30 talet kunder som kommit in med beställningar under projektets 
gång. Sammantaget rör det sig om 900 – 1000 anslutningar.  
  
Projekt Opphem 
Ett byalag som visat stort intresse med ca 100 anslutningsmöjligheter, kommunen har beslutat att 
Opphem ska byggas i flera etapper, där vi under våren och sommaren projekterat första etappen 
vilket inkluderar ca 60 anslutningsmöjligheter, byggstart skedde under semestrarna och stammen är 
klar, byggnationsstart för kunder under 2020. Detaljprojektering och kostnadskalkyl för etapp två är 
beställd av Kinda kommun. 
 
Ny digital plattform 
Med anledning av att flera kommuner i Sverige, däribland Linköpings kommun har gjort 
bedömningen att det idag finns två jämförbara plattformar för ett effektivt arbete med stöd av 
molnbaserade kontorstjänster har dessa kommuner kunnat konkurrensutsätta dessa system och på 
så sätt drastiskt minskat kostnaderna. Med detta som grund beslutades under våren att arbetet med 
att implementera Office 365 skulle avbrytas och istället skulle en upphandling av systemen att ske. 
Upphandlingen publiceras vecka 41 och den nya digitala plattformen implementeras under slutet av 
året samt första halvan av 2021. Detta kommer leda till stora förändringar i kommunernas möjlighet 
till ett mobilt och flexibelt arbetssätt, vilket under coronapandemin visat sig vara helt avgörande för 
ett effektivt samarbete med flera aktörer som inte befinner sig på samma plats.  

 
Evikomp 
Itsam har stått för den tekniska kompetensen i projektet som riktar sig till 2 500 undersköterskor och 
fokuserar på arbetsplatslärande. Arbetet har haft extra stor betydelse under coronapandemin då 
utbildningsplattformen som utvecklats används vid snabbintroduktion för ny vårdpersonal. Projektet 
har fått nationell uppmärksamhet och fortsätter under 2021 med ökad spridning inom Södermanland 
och Uppsala.  
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Teknikavdelningen 
Drift av och återetableringar i kommunernas passiva fibernät 
Itsam är för majoriteten av medlemskommunerna också nätoperatör för det passiva nätet enligt 
lagda uppdrag. Uppdragen innebär i huvudsak avhjälpande underhåll vid skador på nätet samt 
förvaltning av nätets dokumentation. Även under 2020 har et ökat fokus lagts på att åtgärda 
kvalitetsbrister i gammal dokumentation, ett arbete som är planerat att fortsätta under kommande 
år. År 2020 har också präglats av organisationsförändringar mellan Vökby och Itsam som delvis 
påverkat att utfallet negativt på antal genomförda fiberuppdrag. 
 
Fastighetsägare som vill ansluta till en medlemskommuns passiva fibernät för att få en 
bredbandsanslutning efter det initiala fiberutbyggnadsprojektets avslut kan få det genom en så 
kallad återetablering. Återetableringar utförs av Itsam på kommunens uppdrag. Under 2020 har 
antalet utförda återetableringar minskat jämfört med tidigare år. 
 

 
 
 
SITHS/HSA  
Under 2020 har HSA-organisationen inom Itsam varit föremål för revision från Ineras centrala HSA-
organisation under hösten. Revisionen hittade en allvarlig och 7 mindre anmärkningar. Dessa ska 
vara åtgärdade under våren 2021, arbetet pågår. 
 
Teknik 
Under 2020 har fortsatt fokus lagts på åtgärder för ökad tillgänglighet och ökad effektivitet i den 
gemensamma it-infrastrukturen för att möta medlemskommunernas förväntningar inom området. 
Det har fortsatt resulterat i en positiv utvecklingstrend som ska fortsätta under kommande år genom 
aktiv förvaltning och utveckling av it-infrastrukturen samt genom utveckling av organisationen med 
arbetssätt. Organisationen har under 2020 haft en personalomsättning som resulterat i ett behov av 
personalrekryteringar. Personalrekryteringarna har haft ett positivt resultat baserat på ett stort 
intresse från kompetenta kandidater som sökt tjänsterna. 
 
Den gemensamma it-infrastrukturen fortsätter att bli mer finmaskig genom fortsatt utbyggnad av det 
gemensamma kommunala nätet, vilket syns genom prognostiserade ökningar av både trådlösa 
accesspunkter och ökningar i antalet aktiva switchportar i accessnät. 
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Telefoni 
Itsam levererar en gemensam telefoniplattform till alla medlemskommuner förutom Vimmerby samt 
till Vadstena kommun. Vimmerby kommun använder en tjänstebaserad lösning från en regionalt 
upphandlad leverantör för Kalmars region. Under året har det under 2019 nya trafikavtalet fortsatt 
visa en kostnadsreducering för medlemskommunerna. 
 
Precis som tidigare år ökar antalet mobila enheter såväl som antalet abonnemang. Mobila 
smartphones blir mer och mer ett arbetsredskap för kommunanställda utöver att vara en telefon 
som påskyndar övergången från fasta telefoner till mobila. 
 
Säkerhet 
Under 2020 har förvaltningen och utvecklingen av säkerhetsplattformen fortsatt för att säkerställa it-
säkerhetsarbetet inom områdena sekretess, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet för att möta den 
ständigt ökande hotbilden. 
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Användaravdelningen 
Serviceteknikerna hanterar felavhjälpning eller förfrågningar som kräver fysisk tillgång till 
arbetsplatsen och de lokaler som utrustningen är placerad i. Serviceteknikerna hjälper även till med 
hela klientarbetsplatsens livscykel, från planering, inköp, leverans, drift och förvaltning till slutlig 
avveckling. Detta bildar sammantaget en effektiv och flexibel hantering av it-utrustning vilket 
förutom sänkta livscykelkostnader även ger ökad effektivitet och produktivitet för 
verksamheterna. Under 2020 kommer även installationer och konfigurationer av nätverk och 
kommunikationsutrustning att vara en del av serviceteknikernas arbete. Införandet av A/V 
produkter till verksamheterna har också blivit en del av serviceteknikernas arbetsuppgifter, under 
året har det varit mycket hjälp kring distansarbete för både politiker och lärare/elever. Under 2021 
startar vi även igång medfunktionstänk med livcykelhantering precis som med ex datorer även för 
mobiltelefoner. 
 
Den 31:a december 2020 fanns det totalt 9 500 enheter 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. 

 
Datorarbetsplatser per 2020-12-31 

 
 

Kommun Bärbara Stationära Summa 1-1 datorer Totalt Läsplattor 
Boxholm 197 89 286 367 

 
653 234 

Kinda 461 157 618 584 1202 339 
Vimmerby 906 332 1238 1768 3006 372 
Ydre 190 54 244 199 443 98 
Åtvidaberg 583 147 730 1210 1940 306 
Ödeshög 230 55 285 409 694 213 
Totalt  2567 834 3401 4537 7938 1562 
Fg. År  2560 919 3479 4063 7542 1509 

 

 
 

Trenden fortsätter att bärbara enheter och läsplattor ökar mot stationära enheter. 

 
Servicedesk svarar för support till medlemskommunerna och är användarnas primära kontaktyta för 
IT-relaterade frågor. Servicedesk tar emot samtliga ärenden från användare via telefon, e-post eller 

91%

9%

Bärbara Stationära

Fördelningen mellan olika typer av enheter:
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webbportal, registrerar dessa i ärendehanteringssystemet och de ärenden som servicedesk inte löser 
koordinerar de vidare till övriga grupper inom Itsam. 
 
Med hjälp av e-post och webbportal kan verksamheten anmäla sitt ärende dygnet runt. Användaren 
kan själv följa sitt ärende via servicedesksidan. Växelfunktionen för Itsam bemannas även den av 
handläggare inom servicedesk.  
 
Under året har vi utökat second line funktion som bland annat ska ta hand om ärenden som tar 
längre tid, installationer och svårare felsökningar. Funktionen är även ett stöd både för första- som 
tredje- linjen. Denna funktion har varit framgångsrik, där vi bla kan se följande statistik där ärenden 
blir färre till linje tre. En konsekvens av mindre antal ärenden till linje 3 är att det skapar mer 
resurser för kvalitetshöjning av den tekniska miljön. Som i sin tur ger mindre antal ärenden till linje 
3, en positiv spiral för kvalité och tillgänglighet. 
 

 
 
För perioden konstateras att Servicedesken nått 74 procents lösningsgrad inom en timme från det att 
ärendet registrerats. Med detta uppfylls målet från budget 2020 om en 70 procentig lösningsgrad. 
 
Antalet ärenden har under de senaste 3 åren legat på ungefär samma nivå. 

 

  Avslutade ärenden till Itsam under 2020 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 

2016 28 015 47 53 68 80 84 

2017 29 407 52 58 72 84 87 

2018 29 912 49 55 75 85 89 

2019 29 609 50 57 71 81 85 

2020 30 444 53 60 75 86 89 

Mål - 50 % - 60 % 70 %  80 % 
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Arkiv  
Under 2020 avslutades tjänsten Itsam-arkiv då fler kommuner från och med 2021 gått med i 
Sydarkivera. Från och med årsskiftet har Itsam arkivansvarig påbörjat anställning på Sydarkivera för 
att möjliggöra en smidig övergång för medlemskommunerna.  
 
Dataskydd och informationssäkerhet 
Den övergripande uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer 
dataskyddsförordningen, samt att informera och ge råd till personuppgiftsansvariga kring vilka 
skyldigheter som gäller enligt dataskyddslagstiftningen. 
 
Dataskyddsarbetet har under inledningen av 2020 har bestått i att få en lägesbild av kommunernas 
efterlevnad av dataskyddslagstiftningen. Detta diskuterades/bedömdes i den GDPR-rapport som 
publicerades innan sommaren. I rapporten finns åtgärdsplaner för respektive personuppgiftsansvarig 
i kommunerna, något som kommer följas upp under 2021. Generellt för hela året har arbetet bland 
annat bestått i att besvara allehanda frågor knutna till dataskydd (ex. från enskilda medarbetare eller 
i relation till upphandlingar/avtalsskrivning), ta fram riktlinjer, samt att driva på arbetet med 
registerförteckningar över personuppgiftsbehandlingar.  
 
Vad gäller registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar bromsades arbetet något när 
systemet för detta (Draftit Privacy Records) inte ansågs behövas av vissa kommuner – varpå avtalet 
med leverantör ändrades. Det kan konstateras att oavsett vilket verktyg som används så har 
personuppgiftsansvarig skyldighet att utföra detta, samt att flera åtgärder har gjorts för att förenkla 
arbetet (information, enklare formulär, exempel från andra kommuner, stöd i utförandet). Det är 
viktigt att samarbeta kring dessa frågor när vi har möjlighet till det. Arbetssättet framöver är att en 
utvald verksamhet i respektive kommun ska bistå med registerförteckning (med stöd av 
dataskyddsombud), förhoppningen är att resultatet sedan ska kunna föras över till motsvarande 
verksamhet i nästa kommun. 
 
Vad gäller samordning av informationssäkerhet genomfördes workshops i informationsklassning med 
representanter från medlemskommunerna. Det är en utmanande uppgift för varje informationsägare 
(kommun) att klassa sin information, men med dessa workshops fick fler personer kunskap om 
informationsklassning som grundläggande åtgärd i informationssäkerhetsarbetet. Under året togs 
riktlinjer och stödmaterial fram om informationsklassning, men även om bedömning av 
informationssäkerhet överlag (ex. vid upphandling eller inköp av applikation).  
 
Ett mål som sattes för året var att samordna uppdatering av Itsams styrdokument för 
informationssäkerhet (Informationssäkerhetspolicy IT), något som inte kunde genomföras 
resursmässigt. Som en del i detta var ambitionen att kunna presentera en övergripande status för 
informationssäkerhet, vilket inte heller var möjligt att genomföra. För att få en gedigen rapportering 
och uppföljning av informationssäkerheten måste en grundläggande policy fastställas och 
ledningssystemet för informationssäkerhet integreras i andra processer och inkludera hela 
organisationen. Målet är att genomföra detta under 2021. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Kommunalförbundets måluppfyllelse avseende ekonomi och verksamhet är i grunden god. Itsams 
resultat är 1 224 Tkr bättre än det budgeterade nollresultatet vilket till allra största del förklaras av 
erhållna statliga stöd kopplade till coronapandemin. Verksamhetsmålen uppnås på de flesta punkter, 
mål som inte uppnås förklaras i de flesta fall av organisationsförändringar. 
 
Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen är i grunden god och redovisas nedan.  Då en ny digital plattform upphandlats är inte 
målet om Office 365 längre relevant.  
 

Måluppfyllelse per 2020-12-31 
 1=ej påbörjad alt ej uppfylld, 2= bristfälligt uppfylld, 3=delvis uppfylld, 4=fortgår enligt plan, 5=genomfört 

Resultatet ska motsvara 0 % av omsättningen. 1 

Att målet inte uppfylls förklaras till största del av utbetalda 
statliga ersättningar kopplade till coronapandemin (760 
Tkr) 

Fastställd driftprocess inklusive CAB (change 
advisory board) samt incidenthantering 5 Processerna uppdaterade och implementerade 
Fastställd utvecklingsprocess inklusive rutiner för 
genomförande av test samt beslutsprocess för 
implementering alternativ nedläggning.  3 

Implementering av utvecklingsprocess pågår och 
utvärderas, arbetet ligger efter ursprunglig plan.  

Styrgrupperna för förvaltningschefer inom 
utbildning, socialtjänst, administration samt 
samhällsbyggnad och bolag ska träffas minst två 
tillfällen för att besluta om kommande, 
gemensamma, utvecklingsarbeten.  5 

Styrgruppsmöten är genomförda med möten både på 
våren och på hösten för samtliga förvaltningar 

50 % av serviceärenden ska lösas inom en timme. 5 
Under året har 53 % av serviceärendena lösts inom en 
timme. 

80 % av serviceärendena ska lösas inom fem 
arbetsdagar. 5 

Under året har 89 % av serviceärendena lösts inom fem 
arbetsdagar. 

70 % av Itsams personal ska uppfattat att de får en 
relevant kompetensutveckling. 5 

I medarbetarenkäten som genomfördes 16 nov-2 
december anger 88 % av Itsams medarbetare att 
påstående ”Jag utvecklas i mitt arbete” stämmer bra eller 
mycket bra.  

70 % av alla ärenden till Itsam ska lösas av 
serviceenheten. 5 

Under året har 85% av ärendena lösts av serviceenheten 
(Servicedesk, Linje 2, Servicetekniker, logistik). 

90 % av användarna ska vara nöjda gällande 
kompetens, bemötande och återkoppling. 3 

Senaste användarundersökningen (Feb 2020) var 85 % 
nöjda med kompetens, 92 % med bemötande och 76 % 
med återkopplingen. 

Felavhjälpningstid servicedesk 70% inom 1 timme, 
80% inom 1 dag, 90 % inom 3 dagar och 95 % inom 
1 vecka. 5 

Utfallet är 75% inom 1 timme, 94% inom 1 dag, 98 % inom 
3 dagar och 99 % inom 1 vecka för helår 2020. 

Felavhjälpningstid servicetekniker 10% inom 1 
timme, 35% inom 1 dag, 60 % inom 3 dagar och 75 
% inom 1 vecka. 3 

Utfallet är 8% inom 1 timme, 31% inom 1 dag, 64 % inom 3 
dagar och 80 % inom 1 vecka för helår 2020. 

Ta fram och implementera övervakning och 
mätning av tillgänglighet hos viktiga 
verksamhetssystem. 5 Övervakningssystemet är upphandlat och driftsatt 



   Sid 14 (28)  

Kommunalförbundet Itsam, Storgatan 36A, 590 36  Kisa 
Tel: 0494 – 197 00, Fax: 0494 – 197 99, Org nr: 222000 – 2584

Utföra 180 fiberinstallationer (återetableringar) i 
kommunernas fibernät (ej Vimmerby) 3 Under 2020 har 137 st återetableringar genomförts,  
Genomföra 250 reinvesteringsutbyten av 
accesspunkter 3 

160st nya accesspunkter har satts upp under 2020 , lägre 
takt än planerad på grund av organisationsförändringar. 

Inventering och kartläggning av passiva nät ska vara 
färdigställd till 70 procent 3 

Vid årets slut har ca 50% av inventeringen och 
kartläggningen genomförts. Lägre takt på grund av 
organisationsförändringar mellan Itsam och Vökby. 

Vara delaktiga i samtliga fiberutbyggnadsprojekt i 
medlemskommunerna, exklusive Vimmerby 
Kommun.  5 

Itsam finns med i samtliga projekt antingen som utförare 
av projekten eller i planeringsfasen.  

Driva projekt med hög kvalitet och fullfölja 
dokumentation och överlämning till drift enligt mall. 
 5 

Anpassad projektstyrningsmodell utifrån Prince 2 är 
framtagen och implementerad i organisationen.  

Projekt gällande elevhälsosystem ska genomföras 5 Upphandling genomförd och implementering påbörjad 
Projekt gällande gemensamt kostsystem ska 
genomföras 
 5 

Projekt genomfört. Beslut om att endast Vimmerby 
upphandlar och övriga uppdaterar befintligt system.  

Kartläggning gällande sammanhållen GIS-hantering 
ska genomföras 
 5 Förslag framtaget och beslutat i styrgruppen 

I projektet Ny digital plattform ska Itsams 
medarbetare börjat använda Office 365 såsom 
Office, e-post och Teams. Utgår 

Beslut om att konkurrensutsättning ska ske togs av 
kommundirektörsberedningen och direktionen under 
våren. Upphandling av plattform genomförd. Google 
Workspace implementeras under våren 2021 

 
 
Ekonomiuppföljning 
Årets resultat uppgår till 1 224 Tkr vilket är 1 075 Tkr bättre än prognosen per tertial två, 1 224 Tkr 
över budgeterat resultat och 2 157 Tkr högre än 2019-års resultat. 
 
Differensen om 1 075 Tkr från prognosen som gjordes per tertial två beror framför allt på: 

 Att det vid prognostillfället rådde osäkerhet kring vissa kostnadsposter och att 
försiktighetsprincipen tillämpades när prognosen lades. 
 

Differensen om 1 224 Tkr mot budgeterat resultat förklaras i huvudsak av: 
 Kommunalförbundet har under året fått ersättning relaterad till coronapandemin 

(reducerade arbetsgivaravgifter samt ersättning för sjuklönekostnader) motsvarande 760 
Tkr. 

 Skrivartjänster gjorde under året ett överskott som var 407 Tkr bättre än budgeterat. 
 Intäkterna för användarkontona blev 1 900 Tkr lägre än budget, detta beror till största del på 

att Kommunalförbundet efter interna diskussioner valt att kreditera den del som avsåg 
funktionsbrevlådor (1 682 Tkr).  

 Personalkostnaderna är drygt 2 000 Tkr lägre än budgeterat vilket förklaras av vakanser och 
föräldraledigheter under året samt att konsulter anlitats i mindre utsträckning än budgeterat. 
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Avvikelsen om 2 157 Tkr mot föregående år förklaras framför allt av: 
 Under 2019 gjordes en reglering gentemot Åtvidabergs kommun avseende projektledning för 

åren 2014-2019 om 1 343 Tkr vilket påverkade kommunalförbundets resultat negativt. 
 Skrivartjänster gjorde föregående år gjorde en förlust om 1 420 Tkr, i år gjordes istället en 

vinst om 791 Tkr, dvs en resultatförbättring om 2 211 Tkr. 
 Kommunalförbundet har under hela året haft dubbla lokalkostnader, föregående år 

påverkades endast det sista kvartalet. Lokalkostnaderna ökar med 1 281 Tkr mellan åren. 

 
Balanskravsresultat 
Om kostnaderna överstiger intäkterna ett visst år, är kommunalförbund skyldiga att återställa det 
negativa resultatet under de närmast följande tre åren. Det innebär att summan av resultaten de tre 
efterföljande åren måste överstiga det negativa resultatet.  
 
I tabellen visas balanskravsresultatet, ackumulerad återställningsplikt samt om återställningsplikten 
uppfyllts eller inte. 
 
Balanskravsresultatet för året uppgår till 1 224 Tkr och tidigare återställningsplikt regleras därmed.  
 
 

Belopp i Tkr         
Redovisat 

resultat 
Årets resultat enligt resultaträkningen     1 224 
Balanskravsresultat         1 224 
              
              
Belopp i Tkr     2020 2019 2018 
Återställningspliktigt från tidigare år -933 0 0 
Uppfyllt återställningsplikt   933 0 0 
Total återställningsplikt   0 -933 0 
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Väsentliga personalförhållanden 
Vid utgången av 2020 var 49 personer anställda på Itsam varav 29% kvinnor och 71% män.  
 

Antal anställda 20201231 20191231 20201231 20191231 
Kvinnor 14 15 29% 29% 
Män 35 37 71% 71% 

Totalt 49 52 100% 100% 

 
 
Sjuktalen i förbundet har fortsatt ner och ligger nu på mycket låga nivåer i samtliga grupper och 
långtidsskrivningarna har helt eliminerats. Den totala sjukfrånvaron under 2020 landar på 2,6 procent 
vilket får anses vara mycket lågt, särskilt med tanke på att ett antal medarbetare varit sjuka i covid-
19 under årets andra halva. Denna positiva trend gällande sjukskrivning påbörjades i samband med 
att Itsam bytte lokaler till Linköping vilket dels medförde en bättre arbetsmiljö men även mindre 
arbetsbelastning i och med det förbättrade rekryteringsläget.  
 
För att värna medarbetarnas arbetsmiljö under detta år när distansarbete varit norm har alla 
medarbetare på Itsam erbjudits att ta med utrustning, kontorsstol med mera hem. Överlag har 
distansarbete fungerat bra men över tid märks en viss trötthet i organisationen och många 
medarbetare utrycker en saknad av de sociala kontakterna och närheten till kollegor. De förändringar 
som coronapandemin fört med sig kommer ge effekter långt efter att pandemin är över och bidrar till 
ett mer flexibelt och effektivt arbetsliv. Dock kommer det vara viktigt att hitta en bra balans mellan 
distansarbete och arbete på arbetsplatsen. 
 
Löpande personalvårdande aktiviteter genomförs i samverkan med personalklubben ”Trivsam”. 
Aktiviteterna består i allt ifrån stegtävlingar till uppmärksammande av bröstcancer och olika 
trivselsammankomster. De sociala aktiviteterna har av naturliga skälv varit i betydligt mindre skala 
under året då det inte varit möjligt att träffas fysiskt. Istället har det ordnas digitala fikastunder och 
gruppmöten för att behålla det sociala samspelet.  
 
 

Sjukfrånvaro Uttryckt i procent av 2020 2019 2018 2017 2016 
Total sjukfrånvaro Sammanlagd ordinarie 

arbetstid 
2,6% 3,0% 6,3% 5,1% 2,7% 

Långtidssjukfrånvaro          
(60 dgr eller mer) 

Total sjukfrånvaro 0% 21,0% 43,4% 24,5% 0,0% 

Sjukfrånvaro för kvinnor Sammanlagd ordinarie 
arbetstid för kvinnor 

2,5% 3,8% 6,9% 5,2% 3,6% 

Sjukfrånvaro för män Sammanlagd ordinarie 
arbetstid för män 

2,6% 2,6% 6,0% 5,0% 2,2% 

Sjukfrånvaro för anställda, 
29 år eller yngre 

Sammanlagd ordinarie 
arbetstid för anställda,  
29 å eller yngre 

1,4% 2,1% 4,1% 5,6% 4,2% 

Sjukfrånvaro för anställda, 
30-49 år 

Sammanlagd ordinarie 
arbetstid för anställda,  
30-49 år 

3,5% 3,8% 8,9% 6,7% 3,1% 

Sjukfrånvaro för anställda, 
50 år eller äldre 

Sammanlagd ordinarie 
arbetstid för anställda,  
50 år eller äldre 

2,6% 2,4% 1,6% 2,0% 1,4% 
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Förväntad utveckling 
 
Under nästkommande räkenskapsår förväntas arbetet med Kinda kommuns utträde ur 
kommunalförbundet fortgå. Utträdesvillkoren är ännu inte stipulerade och innan ett omfattande 
arbete med beräkningar över vad utträdet kommer att få för ekonomiska konsekvenser behöver 
kommunalförbundet erhålla Kinda kommuns formella uppsägning. Tillhandahållandet av varor och 
tjänster till Kinda kommun utgör cirka 20% av kommunalförbundets omsättning, vid deras utträde 
kan det därför förväntas att Itsams omsättning och kostnader på sikt kommer att minska i samma 
omfattning om inte förbundet kan kompensera den förlorade omsättningsvolymen med andra 
intäkter.  
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Finansiella rapporter och noter   
Redovisningsprinciper 
Kommunalförbundet Itsams redovisning har fullgjorts enligt god redovisningssed. Årsredovisningen 
är upprättad enligt LKBR samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
Kostnader och intäkter har periodiserats. 
 
Avskrivningar görs planenligt, linjär metod baserad 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 eventuellt optionsår.  
 
Avskrivningarna görs på anskaffningsvärdet. 
 

Resultaträkning  
 

Resultaträkning           

Belopp i Tkr Not 2020-12-31 Prognos T2* 2019-12-31 Budget 2020* 
            

Verksamhetens huvudintäkter 1 102 826 101 120 98 343 93 824 

Verksamhetens sidointäkter 1 2 854 0 1 578 0 

Verksamhetens huvudkostnader 2 -90 526 -90 253 -90 510 -82 720 

Verksamhetens sidokostnader 2 -2 854 0 -1 578 0 

Av- och nedskrivningar   -10 902 -10 539 -7 302 -11 030 

Verksamhetens resultat   1 398 328 531 74 

            

Finansiella intäkter 3 41 2 10 64 

Finansiella kostnader 4 -214 -181 -131 -138 

Resultat efter finansiella poster   1 224 149 410 0 

            

Jämförelsestörande poster 5 0 0 -1 343 0 

Årets resultat   1 224 149 -933 0 

            

*Exklusive intäkter och kostnader för fiberutbyggnad       
 
 
Resultaträkningen är ett sammandrag av kommunalförbundets samtliga intäkter och kostnader 
under räkenskapsperioden. Kommunalförbundet visar ett positivt resultat om 1 224 Tkr. 
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Intäkter 
Kommunalförbundets största inkomstkälla är förlusttäckningsbidrag från och försäljning av it-tjänster 
till medlemskommunerna Kinda, Ydre, Boxholm, Åtvidaberg, Ödeshög och Vimmerby.  Förutom 
åtaganden gentemot medlemskommunerna förekommer viss försäljning till Vadstena kommun samt 
det kommunägda bolaget Vökby Bredband AB. Itsam verkar bara på den kommunala marknaden och 
har således ingen försäljning till privata aktörer eller privatpersoner. 
 
Jämfört med föregående år har intäkterna (exklusive bredbandsutbyggnad och jämförelsestörande 
poster) ökat med 4 483 Tkr, vilket motsvarar en ökning med 4,6 procent.  Intäktsökningen beror 
framför allt på indexering av kalkyler, volymökning avseende datorer (+ 2 387 Tkr), skrivartjänster 
(+686 Tkr) samt den tillkomna tjänsten A/V-utrustning (+320 Tkr).  
 
Verksamhetens kostnader 
Verksamhetens kostnader uppgår till 90 526 Tkr (exklusive bredbandsutbyggnad) vilket innebär att 
kostnaderna ligger på samma nivå som föregående år. Medan kostnaderna för lokalhyra har ökat har 
kostnaderna för skrivarlösning (pga omförhandlat avtal gentemot leverantör) och hyrdatorer 
minskat. Kostnadsminskningen för hyrdatorer beror på den stegvisa övergången till investering 
istället för leasing, som i sin tur får genomslag på avskrivningskostnaderna. 
 
Kostnader för avskrivningar uppgår till 10 902 Tkr vilket är 3 600 Tkr högre än föregående år. De 
högre avskrivningskostnaderna beror på att datorer och nätverksutrustning i allt större utsträckning 
nu köps in istället för att leasas.  
 
Finansnetto 
Finansiella intäkter för perioden uppgår till 41 Tkr och finansiella kostnader uppgår till 214 Tkr. 
Finansnettot uppgår således till -173 Tkr. De finansiella kostnaderna har ökat med 83 Tkr jämfört mot 
föregående år vilket förklaras av ökade räntekostnader i och med investeringar i datorer och 
nätverksutrustning (63 Tkr) samt ökade kostnader för dröjsmålsränta till leverantörer (20 Tkr). 
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Balansräkning  
 
Balansräkning       

Belopp i Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31 
        

Tillgångar       

Anläggningstillgångar 6     

Tekniska tillgångar 7 383 582 

Maskiner, inventarier och fordon 8 26 074 11 542 

Förbättringsutgifter annans fastighet 9 192 214 

Pågående investeringar 10 2 786 1 999 

Immateriella anläggningstillgångar 11 1 646 3 419 

Summa anläggningstillgångar   31 081 17 756 

        

Omsättningstillgångar       

Lager   0 1 009 

Kortfristiga fordringar 12 39 702 39 882 

Kassa och bank   0 3 056 

Summa omsättningstillgångar   39 702 43 947 

        

Summa tillgångar   70 782 61 703 

        

Eget kapital, avsättningar och skulder       

Eget kapital       

Övrigt eget kapital   12 473 13 406 

Årets resultat   1 224 -933 

Summa eget kapital   13 697 12 473 

        

Skulder       

Långfristiga skulder 13 17 698 14 306 

Kortfristiga skulder 14 39 386 34 924 

Summa skulder   57 084 49 230 

        

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   70 782 61 703 
 
 
 
 
Balansräkningen är en sammanställning av kommunalförbundets tillgångar, skulder och eget kapital 
vid bokslutet. Tillgångarna visar hur kommunalförbundet har använt sitt kapital fördelat på 
anläggnings- och omsättningstillgångar. Skulder och eget kapital visar hur kapitalet har anskaffats 
fördelat på långfristiga och kortfristiga skulder samt eget kapital. 
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Anläggningstillgångar 
Tekniska anläggningar är i kommunalförbundet upptagna till ett värde om  
383 Tkr och har sedan bokslutet 2019 minskat med 200 Tkr vilket motsvarar årets avskrivningar.  
 
Maskiner, inventarier och fordon är i kommunalförbundet upptagna till ett värde om 26 073 Tkr och 
har sedan bokslutet 2019 ökat med 14 531 Tkr. Periodens nyanskaffningar, 23 440 Tkr, har ökat 
tillgångarnas värde medan årets avskrivningar har minskat värdet med 8 908 Tkr.  
 
Förbättringsutgifter på annans fastighet är upptagna till ett värde av 192 Tkr, jämfört med 
föregående år har värdet minskat med 22 Tkr vilket motsvarar årets avskrivningar.  
 
Pågående investeringar avseende nytt ärendehanteringssystem och socialförvaltningssystem har 
upparbetats till ett värde av 1 301 Tkr under året. Föregående års upparbetning av kostnader 
avseende Office365 till ett värde av 514 Tkr har under 2020 kostnadsförts. Pågående 
investeringsprojekt kommer att avslutas 2021.  
 
Immateriella anläggningar är i kommunalförbundet upptagna till ett värde av 1 646 Tkr vilket är en 
minskning med 1 773 Tkr jämfört med föregående år. Värdeminskningen motsvarar årets 
avskrivningar.  
 
Omsättningstillgångar  
Itsams lager såldes per 31/12 till Vökby Bredband AB, kommunalförbundet har därför inget redovisat 
lager vid årets utgång. 
 
De kortfristiga fordringarna har under perioden minskat med 180 Tkr jämfört mot föregående år och 
uppgår nu till 39 702 Tkr. Den största posten bland de kortfristiga fordringarna är kundfordringar om 
23 307 Tkr.  
 
Likvida medel har minskat med 3 056 Tkr sedan förra årsbokslutet och uppgår nu till 0 Tkr.  
 
Eget kapital och soliditet 
Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Det utgörs av periodens resultat 
sammanslaget med tidigare års ackumulerade resultat. Soliditeten anger hur stor andel av 
tillgångarna som inte är lånefinansierade.  
 
Kommunalförbundets eget kapital har ökat med 1 224 Tkr jämfört mot bokslut 2019 och uppgår nu 
till 13 697 Tkr. Kommunalförbundets soliditet har däremot försämrats med 0,9 procentenheter från 
20,2  procent vid årsbokslutet 2019 till 19,3 procent vid utgången av 2020. Soliditeten visar 
kommunalförbundets ekonomiska styrka på lång sikt och visar hur mycket av tillgångarna som är 
självfinansierade. En hög soliditet innebär att en större andel av tillgångarna finansierats med eget 
kapital. 
 
Skulder 
De långfristiga skulderna uppgår till 17 698 Tkr och har under perioden ökat med 3 392 Tkr och beror 
på att kommunalförbundet under året tagit upp lån för att finansiera sina investeringar. Total 
låneskuld uppgår vid årsskiftet till 29 406 Tkr varav 11 708 Tkr har förts om till kortfristig skuld då de 
förfaller inom ett år. 
 
Kommunalförbundet har vid årsbokslutet kortfristiga skulder om 39 386 Tkr. De kortfristiga skulderna 
har under perioden minskat med 4 462 Tkr. De enskilt största posterna är förutbetalda intäkter  
(14 088 Tkr), kortfristigt banklån (11 708 Tkr) samt leverantörsskulder (6 066 Tkr).  
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Kassaflödesanalys 
 
Finansieringsanalys       
Belopp i Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31 
        
Löpande verksamhet       
Årets resultat   1 224 -933 
Justering för av- och nedskrivningar   10 902 7 302 
Reavinst   -25 0 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital   12 102 6 369 
        
Ökning(-)/minskning (+) kortfristiga fordringar   180 2 518 
Ökning(-)/minskning (+) lager   1 009 -252 
Ökning(+)/minskning (-) kortfristiga skulder   -2 353 -6 391 
Kassaflöde från löpande verksamheten   10 938 2 244 
        
Investeringsverksamhet       
Investering i materiella anläggningstillgångar   -24 948 -9 305 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   1 533 0 
Investering i immateriella anläggningstillgångar   0 -3 360 
Pågående investeringar   -787 -1 999 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -24 201 -14 664 
        
Finansieringsverksamhet       
Nyupptagna lån   17 300 19 700 
Amortering av lån   -7 094 -4 357 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   10 207 15 343 
        
Årets kassaflöde   -3 056 2 923 
Likvida medel årets början   3 056 133 
Likvida medel årets slut   0 3 056 

 
 
 
Kassaflödesanalysen visar hur periodens verksamhet har påverkat kommunalförbundets likvida 
medel. De likvida medlen har under perioden minskat med 3 056 Tkr, från 3 056 Tkr vid årets början 
till 0 Tkr vid periodens slut. 
 
Löpande verksamhet 
När kommunalförbundets resultat har justerats för av- och nedskrivningar samt övriga ej 
likvidpåverkande poster ger det ett positivt kassaflöde på 12 102 Tkr. Dessa poster finns med i årets 
resultat men medför inte ett ut- eller inflöde av likvida medel. Rörelsekapitalet (kortfristiga 
fordringar och skulder samt lagerförändring) har påverkat kassaflödet med -1 164 Tkr.  
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Investeringsverksamhet 
Periodens investeringar i materiella, immateriella anläggningstillgångar samt pågående investeringar 
och försäljning av anläggningstillgångar uppgår till 24 201 Tkr.  
 
Investeringar påverkar kassaflödet negativt. Investeringsverksamhetens totala kassaflöde har under 
året varit negativ, 24 201 Tkr.  
 
Finansieringsverksamhet 
Under året har lån tagits upp till ett värde av 17 300 Tkr samtidigt som amorteringar gjorts om 7 094 
Tkr. Detta innebär ett positiv kassaflöde från finansieringsverksamheten om 10 207 Tkr. 
 
 

Investeringsredovisning 
 
Nedan redovisas kommunalförbundets investeringar. 
 

Belopp i Tkr 
Budget  
2020 

Direktions- 
beslut 2020 

Tidigare 
budget/ 
beslut 

Total 
budget/ 
beslut 

Tidigare  
investering 

Årets  
investering 

Total  
investering 

Avvikelse  
budget/beslut 

Avslutade investeringar                 
Datorer, surfplattor,  
kringutrustning 18 000 0 0 18 000 0 16 671 16 671 1 329 
Inköp utrustning från HP 0 0 0 0 0 4 368 4 368 -4 368 
Accesspunkter och switchar 3 000 0 0 3 000 0 1 684 1 684 1 316 
Nätutrustning 1 000 0 0 1 000 0 387 387 613 
Servercore 1 500 0 0 1 500 0 1 236 1 236 264 
Uppgradering telefoni 375 0 0 375 0 0 0 375 
Utköp leasingbilar 400 0 0 400 0 564 564 -164 
Implementation Office365 0 0 0 0 514 -514 0 0 

Phoniro Lock 0 0 0 0 0 39 39 -39 
Summa avslutade  
investeringar 

24 275 0 0 24 275 514 24 434 24 948 -673 

                  
Pågående arbeten                 
Ärendehanteringssystem   0 2 120 2 120 1 484 820 2 304 -184 

Socialtjänstsystem 1 675 0 0 1 675 0 482 482 1 193 
Summa pågående 
arbeten 

1 675 0 2 120 3 795 1 484 1 302 2 786 1 009 

Totalt 25 950 0 2 120 28 070 1 998 25 736 27 734 336 
 
 
 
 
 
 
 



   Sid 24 (28)  

Kommunalförbundet Itsam, Storgatan 36A, 590 36  Kisa 
Tel: 0494 – 197 00, Fax: 0494 – 197 99, Org nr: 222000 – 2584

Noter 
Not 1     
Verksamhetens intäkter 2020-12 2019-12 
Försäljningsintäkter 102 826 98 343 
Bredband in/ut 2 854 1 578 

Summa 105 680 99 921 
      
Not 2     
Verksamhetens kostnader 2020-12 2019-12 
Löner, arvoden och ersättningar 19 700 19 547 
Bredband in/ut 2 854 1 578 
Pensionskostnader 1 821 1 326 
Sociala avgifter 5 566 6 289 
Köp av huvudverksamhet 54 191 55 999 
Lokaler 2 744 1 578 
Kostnad för räkenskapsrevision 162 189 
Övriga kostnader 6 342 5 583 

Summa 93 380 92 088 
      
Not 3     
Finansiella intäkter 2020-12 2019-12 
Ränta på lån 41 10 

Summa 41 10 
      
Not 4     
Finansiella kostnader 2020-12 2019-12 
Ränta på lån 123 61 
Övriga räntekostnader 91 70 
Bankkostnader 0 0 

Summa 214 131 
      
Not 5     
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 
Kreditering av intäkter 2014-2019 0 -1 343 

Summa 0 -1 343   
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Not 6 

Beloppsgränser för investeringar 
Vid aktivering av anläggningstillgångar görs bedömning utifrån anskaffningsvärde samt förväntad livslängd. 
För att betraktas som en anläggningstillgång ska det sammanlagda anskaffningsvärdet för en anläggning 
uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp och den förväntade livslängden vara minst två år. Vid bedömning av 
anskaffningsvärde godtas lägre anskaffningsvärde än ett halvt prisbasbelopp i de fall investeringen är en 
komplettering till befintlig anläggning eller om kompletteringar till en nyinvestering som understiger ett halvt 
prisbasbelopp förväntas göras och det sammanslagna anskaffningsvärdet då överstiger ett halvt 
prisbasbelopp. 
 
Löner för personal som har arbetat med att utveckla eller iordningställa anläggningstillgångarna har tagits 
med i anskaffningsvärdet i de fall investeringsprojektet har tidredovisats. Lånekostnader redovisas enligt 
huvudmetoden. Inga lånekostnader ingår i anskaffningsvärdet utan lånekostnaden belastar resultatet den 
period då de uppkommer. 
 

Not 7     
Tekniska anläggningar 2020-12 2019-12 
Ackumulerade anskaffningsvärden     
Ingående bokfört värde 5 718 5 718 
Årets investeringar 0 0 
Årets försäljningar 0 0 
Kostnadsfört 0 0 
Utrangeringar/Omklassificeringar 0 0 
Summa 5 718 5 718 

      
Ackumulerade avskrivningar     
Ingånde bokfört värde -5 135 -4 436 
Årets avskrivningar -200 -699 
Årets försäljningar 0 0 
Utrangeringar/Omklassificeringar 0 0 
Summa -5 335 -5 135 

Summa 383 582 
      
Avskrivningstider 3-15 år 3-15 år 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Not 8     
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Maskiner, inventarier och fordon 2020-12 2019-12 
Ackumulerade anskaffningsvärden     
Ingående bokfört värde 36 156 27 070 
Årets investeringar 23 440 9 086 
Årets försäljningar -1 508 0 
Kostnadsfört 0 0 
Utrangeringar/Omklassificeringar 0 0 
Summa 58 088 36 156 

      
Ackumulerade avskrivningar     
Ingånde bokfört värde -24 615 -19 292 
Årets avskrivningar -8 908 -5 323 
Årets försäljningar 1 508 0 
Utrangeringar/Omklassificeringar 0 0 
Summa -32 015 -24 615 

Summa 26 074 11 542 
      
Avskrivningstider 3-15 år 3-15 år 
      
Not 9     
Förbättringsutgifter annans fastighet 2020-12 2019-12 
Ackumulerade anskaffningsvärden     
Ingående bokfört värde 219 0 
Årets investeringar 0 219 
Årets försäljningar 0 0 
Kostnadsfört 0 0 
Utrangeringar/Omklassificeringar 0 0 
Summa 219 219 

      
Ackumulerade avskrivningar     
Ingånde bokfört värde -6 0 
Årets avskrivningar -22 -6 
Årets försäljningar 0 0 
Utrangeringar/Omklassificeringar 0 0 
Summa -28 -6 

Summa 192 214 
      
Avskrivningstider 10 år 10 år 
      
Not 10     
Pågående investeringar 2020-12 2019-12 
Ingående bokfört värde 1 999 0 
Årets investeringar 1 301 1 999 
Årets kostnadsföring -514 0 

Summa 2 786 1 999 
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Not 11     
Immateriella anläggningar 2020-12 2019-12 
Ackumulerade anskaffningsvärden     
Ingående bokfört värde 5 137 1 777 
Årets investeringar 0 3 360 
Årets försäljningar 0 0 
Kostnadsfört 0 0 
Utrangeringar/Omklassificeringar 0 0 
Summa 5 137 5 137 

      
Ackumulerade avskrivningar     
Ingånde bokfört värde -1718 -444 
Årets avskrivningar -1773 -1274 
Årets försäljningar 0 0 
Utrangeringar/Omklassificeringar 0 0 
Summa -3491 -1718 

Summa 1 646 3 419 
      
Avskrivningstider   2-3 år 
      
Not 12     
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 
Kundfordringar 23 307 29 960 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 406 9 823 
Fordringar hos staten 3 989 99 

Summa 39 702 39 882 
      
Not 13     
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 
Ingående bokfört värde 14 306 0 
Nyupptagna lån 17 300 19 700 
Amortering lån -7 094 -4 357 
Lösen av lån 0 0 
Förändring kortfristig del -6 814 -1 037 

Utgående bokfört värde 17 698 14 306 
      
Låneskuldens förfallodatum 2020-12 2019-12 
Inom 1 år 11 708 4 894 
2-5 år 17 698 14 306 
Efter 5 år 0 0 
Genomsnittsränta 0,25% 0,29% 
  
 
 
      
Not 14     
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 
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Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 913 18 988 
Leverantörsskulder 6 066 5 814 
Kortfristig del av långfristig upplåning 11 708 4 894 
Skuld mot skatteverket 512 504 
Mervädesskatt 0 1 876 
Personalens skatter och avgifter 427 414 
Semesterlöneskulder, upplupna löner 1 201 1 107 
Avgiftsbestämd ålderspension 851 853 
Löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension 563 473 
Övrigt 3 145 0 

Summa 39 386 34 924 
 



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-04-20 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 115  2019/490 2021.2643  
 

Folkhälsoplan 2021-2024 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Folkhälsoplan för Vimmerby 
kommun 2021-2024. 
 
Sammanfattning 
Vimmerby kommuns folkhälsoplan 2015-2018 ska revideras och en ny ska antas. En 
arbetsgrupp med representation från flera förvaltningar har träffats för att skriva fram 
förslag till ny Folkhälsoplan för Vimmerby kommun 2021-2024.  

Anders Degerman, folkhälsosamordnare, redovisar kortfattat (kommunstyrelsens 2021-
03-16) för arbetet med och innehållet i förslaget till folkhälsoplan som är uppdelad i 
följande områden 

1. Levnadsvillkor 
2. Barnkonventionen 
3. ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) 
4. Brottsförebyggande 
5. Ungdomspolitik 

 
Anders Degerman nämner (kommunstyrelsen 2021-03-16) bland annat att: 

 planen nu är mer aktuell än nånsin, gäller även äldre där folkhälsan försämrats och 
delar av vuxna befolkningen 

 klyftorna mellan olika delar av befolkningen har ökat mycket 

 den fysiska aktiviteten minskat dramatiskt, även om föreningarna gör stort arbete 

 pandemin skjuter på behoven 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-04-20 

 

 
 

 Vimmerby inte har något särskilt föräldrastöd; det kostar, men ger också mycket 
tillbaka, behövs samordning 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – Kommunstyrelsen, 202103-16, § 79 
Protokollsutdrag – kultur- och fritidsutskottet, 2021-02-22, § 20, Folkhälsoplan 2021-
2024, id 2021.647 
Folkhälsoplan 2021-2024, id 2021.329 
Tjänsteskrivelse – Folkhälsoplan 2021-2024, id 2021.330 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
samtliga nämnder, förvaltningar och bolag 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vimmerby kommun
Antagen av kommunfullmäktige 21xx-xx-xx §

Kommunstyrelseförvaltningen
Utvecklingsavdelningen
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Folkhälsoplanen 2021-2024 

 

 

 

Innehåll 

- Ny folkhälsopolitik 

- Levnadsvillkor – prioriterade områden 

- Barnkonvention – prioriterade områden 

- ANDTS (Alkohol Narkotika Doping Tobak Spel) - prioriterade områden 

- Brottsförebyggande – prioriterade områden 

- Ungdomspolitik - prioriterade områden 
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Ny folkhälsopolitik 

I juni 2018 beslutade riksdagen om en ny folkhälsopolitik; God och jämlik hälsa – en utvecklad 
folkhälsopolitik (Prop 2017/18:249). 
Den nya folkhälsopolitiken har stärkt fokus på jämlik hälsa och det övergripande nationella målet 
för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.  

Vidare innebär det att elva målområden blir åtta.  
1. Det tidiga livets villkor  
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning  
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö  
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter  
5. Boende och närmiljö  
6. Levnadsvanor  
7. Kontroll, inflytande och delaktighet  
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.  

Nya folkhälsopolitiska målen har nu ett tydligare och uttalat fokus på jämlikhet i hälsa, där alla 
mål har möjlighet att leda till minskade hälsoklyftor 
De föreslagna målområdena tydliggör även vilka bestämningsfaktorer (se nedan) som är mest 
centrala för hälsan i befolkningen. De första sju målområdena utgör centrala områden där 
resursbrister och sårbarhet är särskilt avgörande för jämlik hälsa.   
Det åttonde och sista målområdet – en hälsofrämjande hälso- och sjukvård – visar att hälso- och 
sjukvårdens verksamhet bör bli bättre på att möta de skillnader som finns mellan sociala grupper 
vad gäller insjuknande, behandling och konsekvenser av sjukdom och ohälsa.  
 

Hälsans bestämningsfaktorer: 
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Folkhälsa i Vimmerby kommun 
Vimmerby kommun prioriterar en god och jämlik hälsa för alla invånare. Vi ser att våra utvalda 
folkhälsopolitiska områden (levnadsvillkor, barnkonvention, ANDTS, brottsförebyggande och 
ungdomspoitik) hör ihop och tillsammans ger förutsättningar för ett hälsosamt liv. För att få 
optimalt genomslag ska dessa områden genomsyras och analyseras utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv och barnperspektiv. Områdena har dessutom starka kopplingar till 
hållbarhetsarbetet via FN:s globala mål Agenda 2030.  
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Levnadsvillkor    
Fysisk aktivitet 
En majoritet av Sveriges befolkning rör på sig för lite. 74 % av unga i åk 8 och 72 % i år 2 på 
gymnasiet i Vimmerby svarar att de brukar träna så att de blir andfådda eller svettas flera gånger 
i veckan eller varje dag (LUPP 2018). Rekommendationen för fysisk aktivitet för barn och unga är 
minst en timma/dag.  64 % av den vuxna befolkningen i Kalmar län är fysisk aktiva enligt 
Världshälsoorganisationens rekommendationer, dvs minst 150 minuter per vecka* (16-84 år, 
Hälsa på lika villkor 2018). Skillnaden mellan könen är marginell och unga rör sig mer än äldre.  
Följderna av att vara fysiskt inaktiv blir allvarliga då stillasittande leder till att både den fysiska och 
psykiska statusen faller. Vi ser också att skillnaderna är stor mellan olika grupper, flickor rör sig 
mindre än pojkar, flickor med utländsk bakgrund rör sig mindre än flickor med svensk bakgrund 
och barn som kommer från familjer med god ekonomi rör sig mer än barn från familjer med 
sämre ekonomisk standard.  
(*WHO har uppdaterat rekommendationer till 150-300 min/vecka, nov 2020) 
 
Målgrupper 
Fysisk aktivitet ska ses i ett livscykelperspektiv och gäller därmed Vimmerbys hela befolkning 
men med särskilt fokus på  

 Barn och ungdomar, i synnerhet flickor samt flickor med utländska härkomst samt barn 
och ungdomar med lägre socioekonomiska förutsättningar. 

 Unga vuxna 19-30 år 
 Äldre över 65 år. 

 
 
I Vimmerby kommun ska 

 Det finnas ett stort utbud av fritidsaktiviteter både genom föreningslivet och 
spontanidrotten 

 Ska samtliga skolformer stimulera och ge möjlighet till att vara fysisk aktiv 
 All form av fysisk aktivitet erbjudas i trygga miljöer, säkrade utifrån 

diskrimeringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder) samt FN:s 
konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen 

 En familjs ekonomi inte vara ett hinder för att vara fysisk aktiv 
 Vid stadsplanering och framtagande av detaljplaner ska fysisk aktivitet vara en central del 

 
Mätbara mål: 

o Andel som uppger hur ofta de brukar träna så att de blir andfådda eller svettas samt andel 
som tränar minst en gång per vecka (Lupp åk 8 och år 2 på gymnasiet, pojkar och flickor) 

o Andel invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150-300 min/vecka (HLV Hälsa på 
lika villkor, män och kvinnor) 
 

  
 
 
 



Folkhälsoplan 2021-2024 

   6 
 

Psykisk hälsa 
Upplevd psykisk lidande, stress och suicid är ökande i Sverige. Särskilt för gruppen unga flickor 
och kvinnor. Det kan handla om lättare ängslan, oro och ångest till svårare psykiatriska 
diagnoser. 

År 2018 angav 17 % av personer över 18 år att de upplever ett nedsatt psykisk välbefinnande. I 
åldersgruppen kvinnor mellan 16-29 år var siffran 33 %. Avseende tankar på att ta sitt liv (suicid) 
angav 13 % av att de haft sådana tankar någon gång i livet (Folkhälsomyndigheten, 2019) 

Bland skolelever har en ökning skett avseende uppgivna symptom som huvudvärk, nedstämdhet 
och sömnsvårigheter (psykosomatiska besvär). Särskilt för barn och unga kring 11 år. Ökningen 
har gått från 29 % till 41 % mellan åren 2013-2018. För pojkar i samma ålder från 20 till 30 % 
(Folkhälsomyndigheten, 2018) 

Bland äldre personer (65-84 år) anger endast 9 % ett nedsatt psykiskt välbefinnande vilket är 
lägre än alla övriga åldersgrupper (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Avseende suicid tog 1269 personer sitt liv under 2019. Nivåerna har sjunkit sedan mitten på 
1980-talet. Ca 70 % av andelen suicid genomförs av män och då tydligast män över 65 år. I 
landet finns regionala skillnader där Gotland, Kalmar Län och Norrland ligger något högre än 
andra regioner i andelen suicid (Folkhälsomyndigheten, 2019).  

 
Vimmerby kommun ska; 

 Kontinuerligt erbjuda utbildning i Mental Health First Aid (MHFA). 
 Initiera en årlig konferens med fokus på psykisk ohälsa. 
 Genom samverkan i länsgemensam ledning mellan Kommunförbundet och Region 

Kalmar Län implementera de regionala handlingsplanerna och praktiska anvisningarna 
avseende psykisk hälsa som finns. 

 I ett främjande och förebyggande perspektiv samverka med civilsamhället 
 Verka för att alla elever lyckas i skolan och skolan ska vara likvärdig! Skolan är en oerhört 

viktig skyddsfaktor mot t.ex. psykisk ohälsa. 
 
Målgrupp:  

 Kommunala medarbetare och bolag. Därefter föreningsliv och allmänhet (MHFA). 
 Allmänheten och kommunala medarbetare (konferans). 
 Medarbetare (regionala handlingsplanerna). 
 Civilsamhället  
 Elever i förskola, grundskola, särskola, gymnasium samt vuxenutbildningarna 

 
Mätbara mål:  

o Andel av medarbetare per förvaltning/bolag som utbildats i Mental Health First Aid. 
o Antal deltagare på årlig konferans. 
o Uppföljning av de regionala handlingsplanernas mål. 
o Andel elever, pojkar och flickor, med godkända betyg 
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Föräldraskapsstöd 
En god relation mellan barn och barnets föräldrar är en av de allra viktigaste skyddsfaktorerna för 
en god hälsa. Enligt barnkonventionen har barnets föräldrar ett gemensamt ansvar för barnet 
men staten har skyldighet att stötta föräldrarna. Generellt föräldraskapsstöd är en 
kostnadseffektiv insats som bl.a. förbättrar barns psykiska hälsa. I Vimmerby kommun finns idag 
endast en generell metod (Effekt som riktas till föräldrar på högstadiet med syfte att skjuta upp 
alkholdebuten).    
 
I Vimmerby kommun ska; 

 Alla föräldrar med barn 0-18 år som vill erbjudas plats i en föräldrastödjande metod. 
 Aktivt medverka och finnas på plats i den planerade Familjecentralen tillsammans med 

Region Kalmar län 
 
Målgrupp: Alla föräldrar med barn mellan 0-18 år 
 
Mätbara mål:  

o Antal föräldrar med barn 0-18 år som deltar i någon av de föräldrastödsmetoder som 
erbjuds. 
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Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter  
Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Det ställer tydligare krav på kommunens 
organisation och verksamhet för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda, detta gäller alla 
barn men särskilt barn i utsatthet. 
En förutsättning för att genomföra barnets rättigheter är att alla instanser i samhället, liksom 
barnen, känner till barnkonventionen och dess innehåll (artikel 42). I Lupp 2018 (lokal uppföljning 
av ungdomspolitiken) svarade 25 % av åk 8 eleverna att de kände till rättigheterna i barn-
konventionen och vad de innebär i praktiken, motsvarande siffra för år 2 på gymnasiet var 30 %. 
 
I Vimmerby kommun ska; 
 Alla barn, unga, barnens föräldrar samt all personal i Vimmerby kommun som i sitt arbete 

kommer i kontakt med barn och unga ha kunskap om barnkonventionen. 
 Samtliga förtroendevalda ha grundläggande kunskap om barnkonventionen. 

Utbildningstillfällen anordnas för detta varje år. 
 Barn och ungas synpunkter och åsikter särskilt beaktas i frågor som berör dem och deras 

vardag. Barn och unga ska ha verklig tillgång till inflytande och delaktighet i samtliga 
verksamheter som berör dem. 

 Barn och unga få målgruppsanpassad information. Unga är ingen homogen grupp och 
kunskap och tillgänglig information är viktig. 

 Det finnas verktyg (modeller och metoder) för att göra prövningar av barnets bästa inför 
beslut. 

 
Målgrupp: Barn 0-18 år  
 
Mätbara mål:  

o Andel unga i åk 8 samt i år 2 på gymnasiet som känner till sina rättigheter och vet vad de 
innebär (Lupp åk 8 och år 2 på gymnasiet) 

o Antal förtroendevalda och medarbetare som genomgår grundutbildning i barnets 
rättigheter varje år 
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ANDTS (Alkohol Narkotika Dopning Tobak Spel) 
Den av riksdagen beslutade ANDT-strategins övergripande mål är "Ett samhälle fritt från 
narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett 
minskat tobaksbruk" (Skr.2015/16:86) (ny ANDTS-strategi förväntas 2021) 
Målet innebär: 

- en nolltolerans mot narkotika och dopning 
- att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak 
- att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bland annat genom att minska konsumtionen   

och skadliga dryckesvanor. 
 
I Vimmerby kommun uppgav 29 procent i åk 8 (drogvaneundersökning 2020) och 64 procent i år 
2 (drogvaneundersökning 2019) på gymnasiet att de druckit alkohol under det senaste halvåret. 
14 procent i åk 8 och 24 procent i år 2 uppgav att de röker dagligen eller vid enstaka tillfällen. 
Vidare var det två procent i åk 8 och sju procent i år 2 som någon gång använt narkotika. 8 % av 
den vuxna befolkningen röker dagligen i Kalmar län (16-84 år Hälsa på lika villkor 2018) 
 
 
I Vimmerby kommun ska; 

 Det erbjudas föräldrastödjande insatser inom ANDTS  
 Det finns en god kunskap och kompetens kring hela ANDTS-området hos kommunens 

anställda 
 Det eftersträvas en samsyn kring problem och åtgärder hos kommunens anställda 
 Alla barn och unga erbjudas en sturkturerad och drogfri fritidssysselsättning. 
 Drogvanundersökningar genomföras vartannat år i åk 8 och vartannat år i år 2 på 

gymnasiet. 
 
 
Målgrupp: samtliga invånare i Vimmerby kommun 
 
Mätbara mål:  

o Andel unga, pojkar och flickor, som använder alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel i 
åk 8 och år 2 på gymnasiet (Drogvaneundersökningen åk 8 och år 2 på gymnasiet)  

o Andel vuxna, män och kvinnor, som använder alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
(följs upp i Hälsa på lika villkor HLV) 
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Brottsförebyggande 
I polisens trygghetundersökning 2020 (som genomförs i samverkan med Vimmerby kommun) går 
det att utläsa att utsattheten för brott är i princip oförändrad likaså känslan av trygghet/otrygghet. 
Kvinnor anger att de är mer otrygga än män och Vimmerby stad är mer otrygga än övriga tätorter. 
Index för de som anger en konkret känsla av otrygghet har ökat från 1,14 2014 till 1,41 2020 
(index anger flera sammanvägda faktorer för otrygghet) medan index för enbart kvinnor är 1.86. 
Andelen som angivit att de inte varit utsatta för något brott har minskat från 82 % 2014 till 79 % 
2020. 
I ungdomsenkäten LUPP anger 9 % av tjejerna och 1 % av killarna i åk 2 på gymnasiet att de 
under en längre tid känt sig mobbade, trakasserade eller utfrysta. Motsvarande siffra för åk 8 är 6 
respektive 8 % (LUPP 2018). Många unga anser att det förekommer rasism på deras skola, 29 % 
av tjejerna i åk 2 på gymnasiet och 14 % av killarna svarar detta. Motsvarande siffra för åk 8 är  
24 % och 31 %. 
   
I Vimmerby kommun ska 
 Samtliga invånare känna sig trygga.  
 Samtliga invånare känna tillit till kommunens verksamhet 
 Offentliga miljöer upplevas som välkomnande. 
 Diskriminering och kränkningar får inte förekomma 
 Samtliga beslut som fattas utifrån ett säkerhetsperspektiv vägas mot hur beslutet påverkar 

tryggheten 
 

Målgrupp: samtliga invånare i Vimmerby kommun 
 

Mätbara mål:  
o Index för konkret känsla av otrygghet ska minska (här innefattas problem som utsatthet 

för våld, inbrott, skadegörelse m.m. samt oro för detta) (Trygghetsundersökningen) 
o Andelen unga, pojkar och flickor, i åk 8 och år 2 på gymnasiet som anger otrygghet och 

utsatthet (LUPP åk 8 och år 2 på gymnasiet) 
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Ungdomspolitik 
Ungdomspolitikens mål är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, 
makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen (Prop. 2013/14:191) 
Att vara sysselsatt i arbete eller studier är en viktig skyddsfaktor för hälsan och en viktig faktor för 
att nå ungdomspolitikens mål. Andelen som varken jobbar eller studerar är betydligt större bland 
utriksefödda, 12 % i åldern 16-24 år än bland inrikesfödda 5,1 % (2018, Ung idag). En viss 
skillnad finns mellan könen där inrikesfödda tjejer i högre grad står utan syselsättning medans det 
omvända gäller för inrikesfödda.  
 
Fler unga än tidigare känner att de kan föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. 
2018 angav mellan 24-28 % att de ganska eller mycket stora möjligheter medans motsvarande 
siffra låg på 11-17 % 2009. För en landsbygdskommun som Vimmerby är frågan om var de unga 
vill bosätta sig i framtiden en viktig fråga. I Lupp (2018) svarar 73 % av killarna och 76 % av 
tjejerna att de tror att de kommer att flytta från kommunen.  
 
I Vimmerby kommun ska 
 Alla unga vara i sysselsättning, dvs. i studier, arbete eller praktik 
 Alla unga som vill, så långt det är möjligt, få chans att prova sina idéer - det är 

entreprenörskap för oss.  
 Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare för unga Vimmerbybor fortsätta 
 Alla unga ska, efter sina förutsättningar, vidareutveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska 

former. 
 Alla unga ges möjligheter till en jämställd och jämlik fritid som uppmanar till mångfald 
 Arbetet med ungas delaktighet fortsätta, bl.a. genom den s.k. Globträdsmodellen  
 Alla unga känna att de äger sin framtid, att fritt välja var och hur de vill leva sitt liv. 
 

Målgrupp: 13-25 år 
 

Mätbara mål:  
o Andel unga, män och kvinnor, 16-24 år i syselsättning (Ung Idag) 
o Andel unga, pojkar och flickor, som känner att de kan framföra sina åsikter i åk 8 och år 2 

på gymnasiet (LUPP åk 8 och år 2 på gymnasiet) 
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Hälsoekonomi 
Ohälsa bidrar varje år till betydande kostnader för samhället och stort lidande för individen.  
Ett exempel är de tre stora ”folksjukdomarna” cancer, diabetes och hjärt- kärlsjukdomar som 
drabbar många människor och som ofta är påverkbara utifrån våra levnadsvanor. Samtidigt har 
sjukvården blivit bättre på att vårda och medicinera med fler överlevande som följd, men med 
dyra vårdkostnader.  
Till detta vet vi att hälsan inte är jämt fördelad mellan olika (socioekonomiska) grupper. Samhället 
lider också brist på arbetsföra människor som kan möta arbetsmarknadens behov samtidigt som 
vi i Vimmerby har en befolkningsstruktur som gör att vi får alltfler äldre i förhållande till unga. För 
att klara välfärdssamhället och dessa utmaningar (det finns som bekant fler, t.ex. psykisk hälsa, 
ANDTS, trygghetsskapande arbete m.m.) måste vi i samhället arbeta mer främjande och 
förebyggande, mer med folkhälsa. 
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Uppföljning 

Samverkansgruppen för folkhälsoarbetet ansvarar för att Folkhälsoplanen följs upp och revideras. 

 

Nationella och regionala mål 

Folkhälsa;  
God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (Prop 2017/18:249). 
Klimat att växa i – regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 
ANDTS;   
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 – 2020. 
2015/16:8. 
Regionala ANDT-strategin och handlingsplanen 2017-2021 
Barnkonventionen;  
FN:s konvention om barnets rättigheter 
Brottsförebyggande;  
Tillsammans mot brott 2016/17:126 
Ungdomspolitik;  
Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande  
(Prop. 2013/14:191)  
 
 
Underlag och referenser 
Arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, 
miljö- och byggnadsförvaltningen, samhällsbyggnadsavdelningen samt utvecklingsavdelningen 
Utvecklingsråd; workshop om ny folkhälsoplan. November 2018 
Lupp 2018 
Drogvaneundersökning 2018 och 2019 
Hälsa på lika villkor 2019 
Polisens trygghetsmätning 2020 
Öppna jämförelser 2020 
Ung Idag, MUCF 
Remissrunda partigrupperna kommunfullmäktige 

https://www.regeringen.se/491aa1/contentassets/0cb3c9b3b28b49678a7205a3672b3e85/en-samlad-strategi-for-alkohol--narkotika--dopnings--och-tobakspolitiken-20162020-skr.-2015_16-86.pdf
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§ 116  2020/607 2021.2645  
 

Policy mot klotter och annan skadegörelse 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Policy mot klotter och liknande 
skadegörelse i Vimmerby kommun 

 
Sammanfattning 
Vimmerby kommun har under många år haft en muntlig policy om att klotter som 
uppkommer på kommunens fastigheter ska tas bort omgående, helst inom 24 timmar. 
Syftet har varit att få behålla en trevlig, välkomnande kommun men också att förhindra 
mer klotter och skadegörelse (enligt den s k Broken window-teorin, dvs. är något skadat 
eller nedklottrat är det mer tillåtande att fortsätta förstörelsen). 

En muntlig policy har dock brister. Den tydligaste är att den är svår att föra vidare när 
personal slutar och ny börjar men en muntlig kan heller aldrig bli så heltäckande som en 
policy i skrift. Det finns också risker med att policyn ändras när den ”går från mun till 
mun” och det kan bli oklart vad som egentligen gäller. 
  
Analys av förslagets konsekvenser 
Barnets rättigheter: Att växa upp i en kommun utan klotter och skadegörelse ökar 
förutsättningarna för att växa upp i trygghet och minskar riskfaktorerna väsentligt 
(artikel 6). 
 
Resurser och finansiering 
Saneringen av klotter kostar men hur mycket är svårt att bedöma då det berör på 
omfattning, med vad man klottrat och var man klottrat.  Saneringen ska skötas av 
utbildad personal på ett miljövänligt sätt. För att klara det finns behov av utbildning av 
berörd personal inom kommunen, oklart vad det kostar. 
 
 



  

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-04-20 

 

 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-30, § 56 
Tjänsteskrivelse – Policy mot klotter och annan skadegörelse 
Policy mot klotter och liknande skadegörelse inom Vimmerby kommun reviderad 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
samtliga verksamheter samt bolag i Vimmerby kommun 
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Policy mot klotter och liknande 
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Policy mot klotter och liknande skadegörelse inom 
Vimmerby kommun 
Vimmerby ska upplevas som en trygg kommun utan klotter, nedskräpning och annan 
skadegörelse. Detta ska gälla kommunens invånare samt alla våra besökare. 
Klotter, nedskräpning och skadegörelse som inte åtgärdas leder till otrygghet och följs ofta av mer 
av samma problem. Det är därför viktigt att det åtgärdas så snart det är möjligt efter upptäckt. 
Detta gäller oavsett om det drabbar kommunen, företag, myndigheter eller andra fastighetsägare.  
Vimmerby kommuns invånare ska få information om de ekonomiska och sociala konsekvenserna 
av klotter, nedskräpning och skadegörelse genom att problemen på olika sätt uppmärksammas när 
de uppstår. 
Inom kommunen ska aktuell kunskap för att skydda byggnader, fordon och andra anläggningar 
mot skadegörelse tas tillvara. Detta kan exempelvis gälla klotterskydd, fasadbeklädnad, 
ytbehandling, plantering och belysning. 
 
Klotter 
Klotter är skadegörelse och regleras i Brottsbalken 12 kap. Den egendomsägare som utsatts för 
klotter har rätt att begära skadestånd. Skadeståndsärenden behandlas i samband med rättegång. 
Som klotter betraktas allt som målas och skrivs på hus, väggar och allmänna platser. 
Varje enskild fastighetsägare ansvarar för att sanera klotter på sin egendom. Klotter på 
egendom som tillhör Vimmerby kommuns bolag och förvaltningar omfattas av kommunens 
klotterpolicy; 
 

1. Ingen form av klotter, olaga affischering och liknande skadegörelse accepteras. Detta 
gäller för alla typer av fastigheter, mark, anläggningar, fordon med mera som ägs 
av Vimmerby kommun eller dess bolag. 
 

2. Sanering av klotter och liknande skadegörelse ska ske snarast möjligt. För prioriterade 
objekt som till exempel förskolor, skolor, idrotts- och centrumanläggningar ska sanering 
ske snarast och helst inom två arbetsdagar från upptäckt/anmälan. Stötande och rasistiskt 
klotter ska saneras omgående. När det är möjligt ska målsägande som utfört klottret få vara 
med och sanera. 

 
3. All skadegörelse ska polisanmälas och bör fotodokumenteras. Anmälda skador ska 

kostnadsberäknas och skadeståndskrav ställas om så är möjligt. 
 

4. Alla inhyrda objekt (exempelvis byggbodar, containers och elskåp) ska vara sanerade 
innan de ställs ut inom Vimmerby kommun. Objekten ska också saneras löpande under den 
tid de står uppställda inom kommunen. 
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5. Vimmerby kommun ska vid förändringar i tätortsnära miljöer ska, när möjligt, förebygga 
klotter och liknande skadegörelse genom att på olika sätt försvåra genomförande av 
brotten. 
 

6. Personal som arbetar med klottersanering bör ges utbildning i hur klottersanering och 
klotterskydd utförs på olika underlag. Endast miljögodkända medel ska användas vid 
klottersanering och klotterskydd.  

 
7. Gata- parkavdelningen samt kommunens bolag ska följa upp sina respektive kostnaderna 

för klottersanering och skadegörelse. Redovisning sker vid behov.  
 

8. Där klotter sker återkommande ska förebyggande åtgärder genomföras genom t.ex. 
belysning, plantering, förändra underlag/ytskikt eller annan lämplig åtgärd.  

 
9. Kommunen ska inte medverka till eller stödja verksamheter eller evenemang som inte tar 

avstånd från klotter och liknande skadegörelse. 
Kommunala bolag och förvaltningar uppmanas att fördjupa ovanstående policy i egna 
riktlinjer och åtgärdsplaner. 
 

10. Kommunen ska arbeta med modellen ”adoptera ett elskåp”. Mycket av klottret och 
otillåten affischering sker på elskåpen. Genom att låta barn från förskola/skola alternativt 
låta lokala konstnärer måla/smycka skåpen minskar vi motivationen att klottra och 
affischera.   

 
Enligt plan- och bygglagen ska såväl byggnadsverk som tomter hållas i vårdat skick. Vid 
tecknande av markavtal, upphandlingar eller samarbeten ska Vimmerby kommuns policy mot 
klotter följas.  
 



Sammanträdesprotokoll 
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§ 117  2021/175 2021.2649  
 

Justering av taxa för sotning och brandskyddskontroll fr.o.m. 2021-06-01 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Vimmerby kommuns 
sotnings- och brandskyddskontrolltaxa nedräknas med 7.27% från och med den 2021-
06-01. 

 
Sammanfattning 
Vimmerby kommun har sina taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
kopplade till det index som årligen lämnas via Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). Pandemin försköt förra årets avtalsrörelse vilket medförde att sotningsindexet då 
blev försenat. Det påverkar årets index. För de kommuner som för 2020 höjde taxan 
från den 1 februari 2021 eller senare innebär det att det finns ett så stort överskott från 
2020 års höjning att det orsakar en sänkning av indexet i år. Index för 2021 finns 
publicerat via SKR:s cirkulär 21:13. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – Samhällsbyggnadsutskottet, 2021-03-30, § 25  
SKR:s cirkulär 21:13 
Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2021 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
Räddningstjänsten 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Vimmerby Sotningsdistrikt AB 
 



 

 

 

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 

 

Cirkulärnr: 21:13 

Diarienr: 21/00361 

Handläggare: Johan Gert 

Sophia Olofsson 

 

Ämnesord: Trygghet och säkerhet 

Avdelning: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

Sektion/Enhet:   

Extern medverkan:   

Datum: 2021-03-16 

Mottagare: Räddningsnämnder 

Räddningschefer 

Kommunala räddningstjänstorganisationer 

 

Rubrik: Sotningsindex 2021 

Ersätter: 20:50 

Bilagor:   

Sammanfattning 

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med 

Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. Pandemin försköt förra årets 

avtalsrörelse vilket medförde att sotningsindexet då blev försenat. Det påverkar årets 

index.  
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CIRKULÄR 21:13 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Johan Gert 
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Sotningsindex 2021 

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av 

Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 

2002-09-12, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.  

Sotningsindex 2021 gäller från och med 2021-04-01: 

(Detta index gäller för kommuner som även år 2020 tillämpade sotningsindex.) 

Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det löneökning på 

medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares 

Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet, (2,0 % från 1 april 

2021). Det andra värdet är Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari 

(1,4  % 2021).  

Sotningsindexet för 2021 är 1,88 %. Beroende på när sotningsindex infördes för förra 

året och när det införs i år så behöver hänsyn tas till eventuella påslag för nuvarande år 

och överskott från föregående år. Vid senare införande justeras indexet så att värdet av 

uppräkningen för 12 månader ska kunna erhållas under färre månader. 

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index 

infördes för 2020 och när det införs för 2021, Beräknade värden där dessa faktorer är 

inräknade kan utläsas i tabellen nedan. Pandemin försköt förra årets avtalsrörelse 

vilket medförde att sotningsindexet då blev mycket försenat. För de kommuner som 

för 2020 höjde taxan från den 1 februari 2021 eller senare innebär det att det finns ett 

så stort överskott från 2020 års höjning att det orsakar en sänkning av indexet i år.  

 

Införande av index 01 nov 2020 01 dec 2020 01 jan 2021 01 feb 2021 01 mar 2021 

1 april 2021 1,60% 1,09% 0,24% -1,41% -6,06% 

1 maj 2021 1,75% 1,18% 0,26% -1,54% -6,61% 

1 juni 2021 1,92% 1,30% 0,29% -1,70% -7,27% 

1 juli 2021 2,13% 1,45% 0,32% -1,88% -8,08% 

1 augusti 2021 2,40% 1,63% 0,36% -2,12% -9,08% 
Tabell 1, Justerat sotningsindex beroende på när det infördes för 2020 och införs för 2021. 
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Vid frågor eller andra behov av justerade indexberäkningar går det bra att kontakta 

info@skr.se, 08-452 70 00. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
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§ 118  2021/152 2021.2651  
 

Styrdokument: Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal i 
Vimmerby kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

1.  godkänna och anta styrdokumentet Riktlinjer för markanvisningar i Vimmerby 
kommun, id 2021.1085 

2. godkänna och anta styrdokumentet Riktlinjer för exploateringsavtal i Vimmerby 
kommun, id 2021.1086 

 
Ärendet 
Beslut om att anta riktlinjer för markanvisningar samt riktlinjer för exploateringsavtal 
ska enligt bestämmelserna fattas av kommunfullmäktige, därav har samhällsbyggnads-
avdelningen upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningar samt riktlinjer för 
exploateringsavtal. 

Bakgrund  
Vid årsskiftet 2014/2015 infördes nya regler i plan- och bygglagen avseende exploate-
ringsavtal samt en ny lag, lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar. 

Enligt plan- och bygglag 2010:900 ska kommuner som avser ingå exploateringsavtal 
anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange 
grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförande av 
detaljplaner, eventuell medfinansieringsersättning samt andra förhållanden som har 
betydelse för bedömningen av konsekvenserna att ingå exploateringsavtal 

Enligt lag 2014:899 ska samtliga kommuner som avser genomföra markanvisningar 
anta riktlinjer för kommunala markanvisningar. Riktlinjer ska innehålla kommunens 
utgångspunkter och mål för överlåtelse eller upplåtelser av markområden för bebyg-
gande, handläggningsrutiner, grundläggande villkor för markanvisningar samt principer 



  

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-04-20 

 

 
 

för markprissättning. 

Syftet med krav på riktlinjer är att öka förutsägbarheten i vad exploateringsavtal och 
markanvisningsavtal kan innehålla, hur förhandlingarna kring avtalen kan gå till samt 
skapa en tydlighet kring kommunens arbetssätt dels vid anvisning, dels vid försäljning 
av kommunal mark för exploatering. 

Ett markanvisningsavtal tecknas mellan en kommun och byggherre (hädanefter kallad 
exploatör) gällande mark som kommunen äger samt avser överlåta till exploatören. 
Avtalet innebär att exploatören under en begränsad tid och på givna villkor får en 
exklusiv rätt att förhandla om förvärv av det markområde som avtalet avser. 

Ett exploateringsavtal tecknas också mellan en kommun och en exploatör, men avser 
mark som exploatören äger samt vill utveckla. 
 
Aktuell situation 
Vimmerby kommun har sedan tidigare inga antagna riktlinjer för markanvisningar 
och/eller exploateringsavtal. 
 
Resurser och finansiering 
Framtagandet av riktlinjerna har finansierats av budgeten för MEX. 

 
Bedömning 
Genom att anta och tillämpa riktlinjerna ökar kommunen sin transparens i samhälls-
byggnadsprocessen samt bidrar till säkerställande att alla behandlas lika. Riktlinjerna 
tydliggör krav, förväntningar, arbetsgång och ansvarsfördelning som ställs på 
exploatörer som vill bygga i Vimmerby kommun. Riktlinjerna beskriver även vad 
exploatörerna kan förvänta sig av kommunen. 

Riktlinjerna fungerar som en vägledning för kommunen och exploatörer i arbetet med 
tilldelning och försäljning, dels av kommunal mark, dels vid upprättande av 
exploateringsavtal. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – Samhällsbyggnadsutskottet, 2021-03-30, § 21 
Styrdokument: Riktlinjer för markanvisningar i Vimmerby kommun, id 2021.1085 
Styrdokument: Riktlinjer för exploateringsavtal i Vimmerby kommun, id 2021.1086 
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Bakgrund 
Den 1 januari 2015 trädde Lag (2014:899) om riktlinjer om kommunala markanvisningar i kraft. 
Lagen innehåller bestämmelser om att en kommun som avser genomföra markanvisningar ska 
anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och 
mål för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt 
principer för markprissättning.  

Syfte 
Riktlinjerna ska bidra till transparens, ökad tydlighet och likabehandling genom att skapa tydliga 
spelregler för vad som gäller vid markanvisningar i Kommunen. 

Riktlinjerna är vägledande för samtliga markanvisningar som genomförs av Kommunen. 

Utgångspunkter 
Kommunens markinnehav är en viktig del i utvecklingen av nya bostäder, service och 
verksamheter. Markinnehavet är även ett betydande verktyg för att bedriva bostadspolitik.  

Den långsiktiga visionen är att Vimmerby för framtiden ska präglas av tillväxt, dynamisk 
utveckling och en stark framtidstro. Kommunens ambition är att genom sina unika förutsättningar 
utvecklas till ett mellanregionalt centrum i norra Kalmar län. 

Markanvisning 
I Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar avses markanvisning:  
en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att 
under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller 
upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande. 

Markanvisning kan genomföras i olika skeden, antingen före det att en detaljplan arbetas fram 
eller på redan för ändamålet planlagd mark. 

Markanvisning kan tillämpas på kommunägd mark vid såväl bostadsbebyggande som vid annat 
byggande, till exempel för verksamheter. Riktlinjerna gäller dock inte för marköverlåtelser som 
sker direkt och som inte föregås av markanvisning, till exempel försäljning av småhustomter för 
enskilt byggande. För småhustomter finns särskilt framtagna rutiner för reservation och 
försäljning. 
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Avtal om markanvisning 
Avtalet som tecknas mellan Kommunen och byggherren benämns markanvisningsavtal. I mark-
anvisningsavtalet regleras vilket markområde som avses samt till exempel bebyggelsens ändamål, 
volym, detaljplan, tider, allmänna platser och allmänna anläggningar. I avtalet kan även 
förutsättningar för genomförandet anges samt vad det slutliga köpeavtalet ska reglera. 

Markanvisning som avbryts ger inte byggherren rätt till ekonomisk ersättning eller rätt till ny 
markanvisning.  

Kommunen har rätt att återta markanvisningen om det är uppenbart att byggherren inte fullföljer 
projektet eller om parterna inte kommer överens om villkoren. 

En markanvisning får inte överlåtas utan Kommunens skriftliga godkännande. 

Ett köpeavtal ska tecknas inom avtalstiden för markanvisningen. Om ett bindande köpeavtal inte 
upprättas under avtalstiden upphör markanvisningen att gälla och Kommunen kan anvisa marken 
till annan byggherre.  
Avtalstider – planlagd mark 

För redan planlagd mark, där detaljplanen inte behöver ändras, gäller normalt en markanvisning 
under en tidsperiod mellan sex (6) till tolv (12) månader. Kommunen kan medge förlängning, 
under förutsättning att byggherren aktivt drivit projektet och att förseningen inte beror på 
byggherren. 

Avtalstider – ny detaljplan ska upprättas eller ändras 

Inom ramen för markanvisning ingår ibland även planläggning av marken för ändamålet, 
markanvisningen gäller då maximalt i två (2) år. Alternativt anpassas avtalstiden till tidsplanen för 
detaljplanearbetet.  

Förlängning av avtalstiden kan 
medges, under förutsättning att 
byggherren aktivt drivit projektet 
och att förseningen inte beror på 
byggherren. Förlängning kan 
prövas av Kommunen om 
detaljplanen inte vunnit laga kraft 
på grund av omständigheter som 
parterna inte råder över.  

Om detaljplanen inte vinner laga 
kraft har inte byggherren rätt till 
ekonomisk ersättning eller rätt till 
ny markanvisning. 
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Markanvisningsavgift 

Vid tecknande av markanvisningsavtal erlägger byggherren en markanvisningsavgift. Avgiften 
avräknas köpeskillingen vid marköverlåtelens fullbordan. Kommunen har rätt att behålla 
markanvisningsavgiften om marköverlåtelsen inte fullbordas. Om byggherren avbryter projektet i 
förtid betalas inte markanvisningsavgiften tillbaka. Om Kommunen avbryter projektet på grund av 
anledning som byggherren inte råder över återbetalas erlagd avgift utan ränta. 

Plankostnadsavtal 
Om markanvisningen genomförs innan detaljplan tagits fram och om byggherren ska bekosta 
planläggningen ska ett plankostnadsavtal tecknas. 

I plankostnadsavtalet förbinder sig byggherren att betala kostnaden för detaljplanen inklusive 
nödvändiga utredningar. Kommunens gällande riktlinjer och strategier ligger till grund för 
planarbetet. För Kommunens arbete med planärenden beräknas kostnaden utifrån av 
kommunfullmäktige antagen taxa. Kostnader för externt utförda utredningar som Kommunen 
upphandlat, kopieringskostnader, fastighetförteckning och annonskostnader vidarefaktureras till 
byggherren utan administrativt påslag. Byggherren står därmed den ekonomiska risken för 
planarbetet eftersom Kommunen varken kan eller får ge löfte om att detaljplanen vinner laga kraft. 

Avsteg från riktlinjerna 
Riktlinjerna kan frångås i enskilda fall om Kommunen bedömer att det finns särskilda skäl och om 
det krävs för att kunna genomföra en markanvisning på ett ändamålsenligt sätt. 

Principer för kostnadsfördelning 
Kommunens kostnader för genomförande av en detaljplan täcks normalt av intäkter från 
markförsäljning. 

Kostnaden för planläggning finansieras av de byggherrar eller fastighetsägare som har nytta av 
detaljplanen. 

Inom verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning tas kostnaderna ut enligt vid 
varje tidpunkt gällande taxa då förbindelsepunkt anvisats av Kommunen. 
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Handläggningsrutiner och grundläggande villkor 

Hur en markanvisning initieras 
En markanvisning kan initieras på olika sätt, exempelvis: 

- Kommunens egna behov av 
verksamhetslokalisering 

- Kommunens planer för ny bebyggelse 
- utveckling av befintlig bebyggelse  
- en byggherre som på eget initiativ lämnar in ett 

förslag som är intressant för Kommunen 
 

En byggherre som är intresserad av markanvisning kan 
således söka efter aktuella markanvisningar på 
Kommunens hemsida, eller själv ansöka om en 
direktanvisning. 

 

Tilldelningsmetoder för markanvisning 
Markanvisning kan genomföras på olika sätt. Kommunen arbetar utifrån följande 
tilldelningsmetoder:  

 Direktanvisning 
 Tävlingsförfarande 
 Anbudsförfarande 

 
Eftersom varje markområde har unika förutsättningar gör Kommunen en bedömning från fall till 
fall vilken tilldelningsmetod som är mest lämplig och när i tid som markanvisningen bör 
genomföras.  

En markanvisning kan också vara en kombination av markanvisningstävling och direktanvisning, 
då ett antal på förhand utvalda byggherrar får tävla om en mark-anvisning. 

Direktanvisning 

Direktanvisning innebär att Kommunen endast diskuterar markanvisningen med en byggherre där 
tilldelning sker utan konkurrens med andra byggherrar. 

Markanvisningstävling 

Tävlingsförfarande används när Kommunen vill tilldela markanvisningar i konkurrens och kan 
vara mer eller mindre omfattande. Projekt där arkitektur, nytänkande, teknikutveckling eller 
utmanande lokala förutsättningar tillsammans med ekonomi är viktiga aspekter som kan vara 
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aktuella för denna metod. Kommunen tar fram ett tävlingsunderlag som beskriver 
förutsättningarna och kriterierna för bedömning. Det förslag som på bästa sätt motsvarar 
Kommunens krav och de utmaningar som ställs i tävlingsunderlaget kan vinna markanvisningen.  

Markanvisningstävlingen och tävlingsunderlaget annonseras i för ändamålet lämpliga medier samt 
på Kommunens hemsida. 

Anbudsförfarande 

Anbudsförfarande vid markanvisning gynnar konkurrensen. Vid anbudsförfarande framgår de 
förutsättningar och krav som gäller för det aktuella markområdet i det anbudsunderlag som 
Kommunen tar fram. Anbudet kan i vissa fall avse idéer om utformning och användning.  

Markanvisningen och anbudsunderlaget annonseras i för ändamålet lämpliga medier och på 
kommunens hemsida.  

Ansökan om direktanvisning 
En ansökan till Kommunen om direktanvisning ska innehålla: 

- byggherrens/bolagets namn samt organisationsnummer 
- kontaktuppgifter 
- en beskrivning av tänkt byggnation avseende ändamål, storlek samt upplåtelseform 
- referensprojekt 
- en redogörelse över hur finansiering avses ske 

 
Målsättningen är att beslut om huruvida Kommunen avser att gå vidare med en formell 
markanvisning ska fattas inom fyra (4) månader. Kvaliteten på det inlämnade förslaget är 
avgörande för handläggningstiden. Om ny eller ändrad detaljplan krävs för markanvisningen så 
samordnas Kommunens besked om markanvisning med eventuellt planbesked. 

Bedömningsgrunder vid markanvisning 
Utvärdering av förslag och tävlingsbidrag tar sin utgångspunkt i följande kriterier: 

 Markpris 
Fast markpris kan vara en förutsättning i ett tävlingsförfarande. Markpris kan även vara en 
del av urvalskriterierna eller användas för prekvalificering till ett tävlingsförfarande. 
 

 Attraktiva boendemiljöer 
Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder när det gäller hustyper, upplåtelseformer, 
lägenhetsstorlek med mera inom olika delar av kommunen. 
 

 Hållbar utveckling 
Kommunen skapar förutsättningar för byggherrar att utveckla olika aspekter på hållbar 
utveckling utifrån de förutsättningar som gäller för respektive projekt. Kommunen lägger 
stor vikt vid utformning av goda boende- och livsmiljöer. Bedömningsgrunden är därför 
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även hur väl byggherren följer intentionerna i planhandlingarna och i förekommande fall 
även gestaltningsprogram.  

 
Kriterierna kan specificeras och kompletteras beroende på projekt och område. Kommunen verkar 
för att främja goda konkurrensförhållanden där fler byggherrar, både stora och små, ges möjlighet 
att etablera sig i Vimmerby kommun. 

Krav på byggherre för att få markanvisning 
Innan beslut om markanvisning fattas gör Kommunen en bedömning av byggherrens 
kreditvärdighet. I bedömningen ingår undersökning av bolagets organisationsstruktur, 
betalningsförmåga, verksamhetshistoria, finansiella situation samt genomförandekraft. 

Val av byggherre 
Vid val av byggherre för markanvisning kan tidigare genomförda projekt och markanvisningar 
beaktas. Kommunen kan även beakta byggherrens nytänkande, långsiktiga kvalitets- och miljö-
profil samt förmåga att genomföra projektet utan tidsfördröjning. Om Kommunen bedömer det 
betydelsefullt, för att uppnå konkurrens och balans mellan olika upplåtelseformer, har Kommunen 
möjlighet att fördela projekt mellan aktörer. I de fall det är aktuellt kan Kommunen vid valet även 
ta hänsyn till om byggherren kan tillgodose Kommunens behov av särskilda boenden. 

Ansvarsfördelning inom kommunen 
Kommunfullmäktige fattar beslut om markanvisning. Ärenden om markanvisning handläggs av 
exploateringsenheten på Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Kommunens miljö- och byggnadsförvaltning handlägger detaljplan och plankostnadsavtal. 

Principer för markprissättning 

Bakgrund 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) är inte tillämplig i samband med Kommunens 
marköverlåtelser. 

Kommuner har att beakta kommunlagens regler där det bland annat ingår ett förbud att ge 
understöd till enskild utan stöd av lag, likställighetsprincipen samt förbud att ge individuellt  

inriktat näringslivsstöd om det inte föreligger synnerliga skäl för det. Försäljning till ett markpris 
under marknadsvärde är därför som huvudregel inte tillåtet. 
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Kommuner omfattas av EU:s statsstödsregler vilket innebär att otillåtet statsstöd kan anses 
föreligga om försäljningspriset för marköverlåtelser ligger under marknadsvärdet. Inslag av 
statsstöd kan automatiskt uteslutas genom ett villkorslöst anbudsförfarande, där det bästa 
alternativt enda anbudet antas. Ett annat alternativ för att hindra statsstöd är att försäljningen 
föregås av en oberoende värdering.  

Markprissättning 
Kommunen säljer mark till marknadsmässiga priser utifrån den byggrätt som detaljplanen medger.  

Vid försäljning av mark sker det till bedömt marknadsvärde, vilket kan grunda sig på en värdering 
eller ett anbudsförfarande. Om jämförbara försäljningar gjorts i närtid kan priset sättas utifrån 
dessa försäljningar. 

Vid tävlingsförfarande ska bästa förslag anvisas markområdet utifrån de förutsättningar och 
kriterier som angetts i tävlingsunderlaget. Prekvalificering med markprisanbud kan även tillämpas 
vid tävlingsförfarande.  

Vid anbudsförfarande eller tävlingsförfarande kan ett lägsta markpris anges av Kommunen. 
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Bakgrund 
Den 1 januari 2015 ändrades Plan- och bygglagen (PBL). En ny bestämmelse infördes gällande 
riktlinjer för exploateringsavtal som säger att en kommun som avser ingå exploateringsavtal ska 
anta riktlinjer för dessa avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av 
kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner, samt andra förhållanden som är av 
betydelse för bedömningen av konsekvenserna för att ingå exploateringsavtal. 

Syfte 
Riktlinjerna ska bidra till transparens genom att tydliggöra de grundläggande principer som 
Kommunen använder sig av vid tecknade av exploateringsavtal. 

Riktlinjerna är vägledande för samtliga exploateringsavtal inom Kommunen. 

Utgångspunkter 
Den långsiktiga visionen är att Vimmerby för framtiden ska präglas av tillväxt, dynamisk 
utveckling och en stark framtidstro. Kommunens ambition är att genom sina unika förutsättningar 
utvecklas till ett mellanregionalt centrum i norra Kalmar län. 

En fastighetsägare eller byggherre som vill 
utveckla sin egen mark ansöker hos 
Kommunen om planbesked och 
detaljplaneläggning av markområdet. 

Vid detaljplaneläggning av mark som 
Kommunen inte äger tecknar Kommunen 
plankostnadsavtal. Ett exploateringsavtal är 
ett avtal för genomförande av en detaljplan 
avseende mark som inte ägs av kommunen. 
Exploateringsavtal tecknas mellan 
Kommunen och en fastighetsägare, eller en 
byggherre, för att säkerställa genomförandet 
av en detaljplan på mark som inte ägs av 
Kommunen. Avtalets syfte är att klargöra 
ansvar, kostnadsfördelning och andra 
frågeställningar som krävs för att säkerställa 
detaljplanens genomförande. 
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Arbetet med att ta fram ett exploateringsavtal sker parallellt med detaljplanearbetet. 

 

Innehållet i exploateringsavtalet ska anpassas till varje enskilt fall. Kommunens och exploatörens 
gemensamma mål samt ansvarsfördelning för kostnader och genomförande av detaljplanen ska 
regleras i exploateringsavtalet. Kommunens kostnader för utbyggnad av allmänna platser samt för 
utbyggnad av allmänna anläggningar för vatten och avlopp finansieras av de byggherrar eller 
fastighetsägare som har nytta av detaljplanen. Byggherren eller fastighetsägaren står den 
ekonomiska risken för planarbetet, eftersom Kommunen varken kan eller får ge löfte om att en 
detaljplan vinner laga kraft. 

Exploateringsavtal 
I bestämmelserna 1 kap. 4 § Plan- och bygglagen definieras exploateringsavtal som:  
Avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun 
och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte 
avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur. 

Benämningen exploatör används i fortsättningen i riktlinjerna som ett gemensamt begrepp för en 
byggherre eller en fastighetsägare. 

Om Kommunen äger den mark som regleras i ett avtal om genomförande av detaljplan är avtalet 
per definition inte ett exploateringsavtal. Blandade avtal, med ömsesidiga markbyten mellan 
Kommunen och privat markägare kan också förekomma. I dessa fall blir reglerna om 
exploateringsavtal inte tillämpliga, i dessa avtal används riktlinjerna i tillämpliga delar. 

Vad regleras i exploateringsavtal 
Exploateringsavtalet reglerar förutsättningar samt ansvarsfördelningen för kostnader och 
genomförande av en detaljplan. Avtalet kan även reglera överlåtelse av mark mellan exploatören 
och Kommunen, såsom mark för allmänna platser samt kvartersmark för social service såsom 
förskola och/eller skola. Exploateringsavtals innehåll anpassas i varje enskilt fall så att 
detaljplanen på ett ändamålsenligt sätt ska kunna genomföras. 

Det geografiska området som exploateringsavtalet reglerar definieras som ett exploaterings-
område. Exploateringsområdets avgränsning beror på omfattningen av genomförandeåtgärder 
kopplade till detaljplanen. Omfattningen av ett exploateringsområde kan motsvara ett eller flera 
detaljplaneområden. Ett exploateringsområde kan även vara en mindre del av ett detaljplane-
område eller sträcka sig utanför detaljplaneområdet.  

I exploateringsavtalet regleras exploatörens ansvar för utförande och finansiering av allmän plats, 
anläggande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt de åtgärder som är nödvändiga för 
genomförande av detaljplanen. 

Exempel på frågor som kan regleras i exploateringsavtal: 
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- kostnader för åtgärder utanför det aktuella planområdet som är nödvändiga för 
genomförande av detaljplanenen, exempelvis avfarter eller andra investeringar i teknisk 
infrastruktur 

- hantering av markföroreningar 
- skydds- och säkerhetsåtgärder 
- bebyggelsens utformning 
- tidsplanering, kontroller och garantier för exploatörens åtaganden 
- ansökan om lantmäteriförrättning 
- frågor om säkerheter och förfarande vid tvister 

 
Genom hänvisning i exploateringsavtalet knyts även för projektet relevanta politiskt beslutade 
dokument, policys, planer och riktlinjer. 

Exploateringsavtalet får inte överlåtas till annan part utan Kommunens skriftliga medgivande.  

Medfinansieringsersättning 
I bestämmelserna 1 kap. 4 § Plan- och bygglagen definieras medfinansiering som:  
Ersättning som en byggherre eller en fastighetsägare i samband med genomförande av en 
detaljplan åtar sig att betala för en del av en kommuns kostnad för bidrag till byggande av en viss 
väg eller järnväg som staten eller en region ansvarar för. 
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Plankostnadsavtal 
Innan arbetet med detaljplanen börjar tecknas ett plankostnadsavtal.  

I plankostnadsavtalet förbinder sig exploatören att betala kostnaden för detaljplanen inklusive 
nödvändiga utredningar. Kommunens gällande riktlinjer och strategier ligger till grund för 
planarbetet. För Kommunens arbete med planärenden beräknas kostnaden utifrån en av 
kommunfullmäktige antagen taxa. Kostnader för externt utförda utredningar som Kommunen 
upphandlat, kopieringskostnader, fastighetförteckning och annonskostnader vidarefaktureras till 
exploatören utan administrativt påslag. Exploatören tar därmed den ekonomiska risken för 
planarbetet, eftersom Kommunen varken kan eller får ge löfte om att detaljplanen vinner laga 
kraft. 

Avsteg från riktlinjerna 
Riktlinjerna är vägledande och kan frångås i enskilda fall om Kommunen bedömer att det finns 
särskilda skäl och om det krävs för att kunna genomföra detaljplanen på ett ändamålsenligt sätt. 

Förutsättningar för tecknande av exploateringsavtal 
Kommunen ingår exploateringsavtal avseende mark som ägs av annan än Kommunen, när det 
krävs för att säkerställa genomförandet av en detaljplan. 

Innehållet i exploateringsavtalet ska anpassas i varje enskilt fall. Kommunens och exploatörens 
gemensamma mål samt ansvarsfördelning för kostnader och genomförande av detaljplan ska 
regleras i exploateringsavtalet. Arbetet med att ta fram exploateringsavtal ska ske parallellt med 
detaljplanearbetet. 

För detaljplaner där Kommunen är huvudman för allmän plats tecknas normalt alltid 
exploateringsavtal. Detaljplaner med enbart enskilt huvudmannaskap kan genomföras utan 
exploateringsavtal om Kommunen bedömer att det är lämpligt. Vid ändring av bestämmelser i en 
befintlig detaljplan, som innebär begränsade kommunala åtaganden för allmän plats eller allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar, krävs inte alltid att ett exploateringsavtal tecknas. Åtgärden kan 
då hanteras genom planuppdrag och plankostnadsavtal om kommunen bedömer att det är lämpligt. 

Medfinansieringsersättning 

Exploateringsavtal om medfinansieringsersättning kan tecknas under förutsättning att den väg 
eller järnväg som Kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter som berörs 
kan antas öka i värde. Det krävs vidare att den aktuella vägen eller järnvägen har staten eller 
regionen som huvudman. Det ekonomiska utfallet för medfinansieringen ska redovisas särskilt och 
avskilt från andra avgifter och ersättningar som regleras i exploateringsavtalet. 
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Inom vilka geografiska avgränsade områden Kommunen avser ingå 
exploateringsavtal 
Kommunen avser att ingå exploateringsavtal inom alla kommundelar och i varje geografiskt 
område när det krävs för att säkerställa genomförandet av en detaljplan. Det kan gälla geografiskt 
avgränsade områden med såväl enskilt som kommunalt huvudmannaskap, områden inom eller 
utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp samt områden inom eller utanför 
tätort. 

Medfinansieringsersättning 

Kommunen avser att ingå exploateringsavtal om medfinansieringsersättning avseende följande 
projekt: 

 För närvarande finns inga aktuella projekt 

Övergripande principer för åtgärder och kostnader 
som regleras i exploateringsavtal 

Ansvarsfördelning 
Kommunalt huvudmannaskap 
Om Kommunen är huvudman ansvarar Kommunen för projektering, anläggande samt drift och 
underhåll av allmän plats och allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Kommunen kan i 
exploateringsavtal ge exploatören i uppdrag att vidta åtgärder för utbyggnad av allmän plats, eller 
andra åtgärder, om det bedöms lämpligt för ett ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  

Enskilt huvudmannaskap 
När Kommunen inte är huvudman är det enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att 
fastighetsägarna i området gemensamt är ansvariga för utbyggnad samt drift och underhåll. För de 
allmänna platser och allmänna anläggningar där det är enskilt huvudmannaskap inrättas 
gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen. Lagen innehåller regler om samverkan 
mellan fastigheter och reglerar bestämmelser som rör gemensamhetsanläggningar, exempelvis 
bestämmelser om anläggande och underhåll av vägar och andra allmänna platser samt andra 
anläggningar som har enskilt huvudmannaskap. 

Exploatören ansvarar för att vidta och finansiera nödvändiga åtgärder för inrättande av 
gemensamhetsanläggningar inklusive lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättningen innehåller 
bland annat beslut om vilka fastigheter som deltar i anläggningen samt fastigheternas andelstal för 
utförande samt drift och underhåll. 
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Åtgärder och kostnader som kommunen avser få täckning för 
Exploatören ska exempelvis betala för Kommunens kostnader för: 

- genomförande av en detaljplan 
- eventuella markförvärv/marklösen som krävs till följd av detaljplanen 
- eventuell sanering 
- konstnärlig utsmyckning 
- förprojektering och projektering av allmänna platser inom detaljplaneområdet 
- anläggande och iordningställande av allmänna platser inom detaljplaneområdet 
- utbyggnad av allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom detaljplaneområdet 
- nödvändiga åtgärder utanför planområdet som krävs för att kunna genomföra detaljplanen  
- övriga genomförandekostnader 

 
Kommunens krav på utformning och standard på gator, vägar samt annan allmän platsmark 
beskrivs i detaljplanen och/eller i exploateringsavtalet. Inom verksamhetsområde för allmän 
vatten- och avloppsanläggning debiteras kostnaderna normalt ut enligt vid varje tid gällande taxa 
då förbindelsepunkt upprättats av Kommunen. 

Exploateringsersättning 
I samband med etappvis utbyggnad inom ett och samma detaljplaneprogram ska exploatören 
genom exploateringsersättning bidra ekonomiskt. Exploateringsersättning kan gälla både 
genomförda och framtida allmänna platser och anläggningar som anges i ett detaljplaneprogram 
eller motsvarande, såsom fördjupad översiktsplan, strukturplan eller liknande som föregår 
detaljplan. 

Medfinansieringsersättning 
Om Kommunen medfinansierar viss väg eller järnväg som staten eller en region ansvarar för kan 
Kommunen ta ut medfinansieringsersättning för att täcka del av Kommunens kostnader. 

Kostnadsfördelning 
Exploatören ska bekosta åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras på 
ett ändamålsenligt sätt.  

Enligt Plan- och bygglagens bestämmelser om vad som får regleras i ett exploateringsavtal 
kommer kostnaderna för utbyggnad av allmän plats, allmänna vatten- och avloppsanläggningar, 
medfinansieringsersättning samt andra åtgärder fördelas skäligt och rättvist mellan kommunen och 
exploatören/de olika exploatörerna. Principerna för kostnadsfördelning följer huvudsakligen vad 
som föreskrivs i gatukostnadsbestämmelserna i Plan- och bygglagen. 
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Marköverlåtelse och ersättning 
Ersättning för mark som behövs för att tillgodose behovet av allmän platsmark eller kvartersmark 
för allmänt ändamål ska bestämmas i enlighet med expropriationslagen (1972:719). 

För mark som Kommunen upplåter eller överlåter till exploatören ska ersättning bestämmas med 
hänsyn till markens marknadsvärde, i enlighet med kommunens skyldighet enligt kommunallagen 
och EU:s statsstödsregler. 

Andra kostnader och ersättningar som exploatören normalt svarar för 
Exploatören bekostar nödvändiga utredningar samt markundersökningar som är nödvändiga för 
genomförande av detaljplanen eller som underlag till exploateringsavtal. 

Exploatören ansvarar för och bekostar alla åtgärder som krävs för utbyggnad på kvartersmark, 
såsom markförstärkning, iordningställa parkering, vidta bullerdämpande åtgärder med mera. 
Exploatören ansvarar även för och bekostar alla anläggningar inom kvartersmark, all anslutning 
till allmän plats samt återställningsarbeten av allmän plats vid utbyggnad av kvartersmark. Det är 
även exploatörens ansvar att se till att dagvattnet från kvartersmarken omhändertas lokalt så långt 
det är möjligt i enlighet med kommunens vid varje tidpunkt gällande dagvattenpolicy, eller 
motsvarande. 

Exploatören ansvarar även för och bekostar övriga åtgärder som krävs för att kunna genomföra 
exploateringen såsom marksanering, arkeologiska utredningar, flytt av befintliga ledningar med 
mera. 

Det åligger exploatören att ta reda på, ansöka om och bekosta alla nödvändiga tillstånd som 
behövs för att exploatören ska kunna genomföra utbyggnad i enlighet med detaljplan, däribland 
bygglov och marklov. Exploatören bekostar samtliga avgifter som tillkommer för exploateringen 
på kvartersmark, exempelvis för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele. 
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Säkerhet och vite 
Som säkerhet för exploatörens åtaganden i enlighet med exploateringsavtalet ska exploatören 
ställa säkerhet i form av inbetalning i förskott, bankgaranti, moderbolagsborgen eller annan 
säkerhet som kommunen bedömer godtagbar. Säkerhetens storlek ska motsvara exploatörens 
finansiella åtaganden enligt exploateringsavtalet. 

Vid behov kan även vite ingå i exploateringsavtal för att säkerställa villkor för exploatörens 
åtaganden. 

Handläggningsrutiner för exploateringsavtal 
När ett planarbete ska påbörjas avseende exploatering av mark som inte ägs av Kommunen är det 
Kommunen som bedömer om ett exploateringsavtal ska tecknas. Arbetet med att ta fram 
exploateringsavtal sker parallellt med detaljplanearbetet. När planarbetet är påbörjat ska 
förhandlingar om exploateringsavtal inledas. Av detaljplanehandlingarna (planbeskrivningen) som 
presenteras i samrådskedet ska det framgå om Kommunen avser att ingå exploateringsavtal för 
detaljplanens genomförande samt avtalets huvudsakliga principer. 

Exploateringsavtalet ska vara färdigförhandlat vid detaljplanens granskningsbeslut. 

Exploatören ska underteckna exploateringsavtalet innan detaljplanen antas. I avtalet anges tidsplan 
för utbyggnadens olika skeden. Eventuella kostnader som inte har fakturerats enligt planavtalet 
slutregleras i exploateringsavtalet. 

Ansvarsfördelning inom kommunen 
Kommunens miljö- och byggnadsförvaltning handlägger detaljplan och plankostnadsavtal. 

Samhällsbyggnadsavdelningens mark- och exploateringsenhet handlägger exploateringsavtal. 
Kommunfullmäktige ansvarar för exploateringsavtalet, avtalet ska i normalfallet godkännas innan 
detaljplanen antas. 
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§ 119  2019/107 2021.2654  
 

Styrdokument: Tomtköregler för Vimmerby kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. godkänna uppdatering av styrdokumentet ”Tomtkö-regler för Vimmerby kommun” 
(id 223117) 

2. låta uppdaterat styrdokument ersätta befintlig utgåva av tomtköregler (id 2019.339) 
 

Ärendet 
Bakgrund  
Kommunens mark- och exploateringsenhet ansvarar över försäljning av kommunala 
villatomter samt kommunala tomtköer. Efterfrågan på villatomter har varit samt 
fortsätter att vara stor och åtskilliga processer inom bostadsförsörjning pågår. 

Styrdokumentet “Tomtköregler för Vimmerby kommun” (id 2019.339) antogs i 
kommunfullmäktige 2019-06-17 (§ 110) för att bland annat bidra till konkretisering, 
säkerställande och tydlighet gentemot intressenter/köpare. Tomtköreglerna tillämpades 
för första gången i samband med öppningen av den kommunala tomtkön avseende 
bostadsområdet Nosshult.  
 
Aktuell situation 
Med bostadsområdet Nosshult som referens har en utvärdering av befintliga 
tomtköregler genomförts. Det kunde då konstateras att vissa uppdateringar behöver 
göras i styrdokumentet, bland annat för att korta ned ledtiderna inför framtida 
öppnanden av tomtköer till nya bostadsområden. 

I avsnitt ”2.1 Betänketid för reservation” föreslås  

- betänketiden uppdateras till 4 dagar, istället för nuvarande 7 dagar.  
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- tidsfrist att förhålla sig till vid undertecknande av köpeavtal uppdateras till 4 dagar, 
istället för nuvarande 5 dagar.  

 
Resurser och finansiering 
Förslaget kräver ingen finansiering. 
 
Bedömning 
Förslaget på uppdateringar bedöms mycket nödvändigt för en smidigare hantering av 
både tomtköhantering och försäljningsförfarande vad gäller kommunala villatomter. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – Samhällsbyggnadsutskottet, 2021-03-30, § 23 
Befintligt styrdokument ”Tomtköregler för Vimmerby kommun”. 
Dnr: 2019/107(/010), Id: 2019.339 
Förslag om uppdaterat styrdokument ”Tomtköregler för Vimmerby kommun”. 
Dnr: 2019/107(/010), Id: 223117 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Mark- och exploateringsenheten (mex@vimmerby.se) 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
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1. Regler för anmälan, köplats och registrering i 
Vimmerby kommuns tomtköer för villatomter 

1.1 Anmälan och anmälningsavgift 
Du som fyllt 18 år har möjlighet att anmäla dig till någon Vimmerby kommuns öppna tomtköer. 
Som medsökande kan maka/make, sambo eller särbo registreras. 

För att få en köplats i en öppen tomtkö behöver du först göra en anmälan till den tomtkö du vill 
ställa dig i. Anmälan kan skickas via e-tjänsten på kommunens hemsida, www.vimmerby.se. Den 
kommer att skickas per automatik när du fullföljt och godkänt uppgifterna som efterfrågas i e-
tjänsten. Du kommer få ett mejl med information om hur du ska betala in anmälningsavgiften till 
den mejladress du angivit i e-formuläret. 
 
Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta  
Mark- och exploateringsenheten på telefonnummer 0492-76 90 00. 
 
Anmälningsavgiften är 500 kronor inkl. moms per tomtkö och är ett engångsbelopp. Du har rätt 
att ställa dig i så många öppna tomtköer du vill. Inbetald anmälningsavgift återbetalas inte.  

Äkta makar och personer som sammanbor under äktenskapsliknande former kan endast lämna in 
en anmälan per tomtkö.  

Anmälan till en öppen tomtkö får endast göras om du själv avser att bebygga villatomten inom 2 
år. 

1.2 Köplats och registrering 
Din köplats baseras på det datum och klockslag då anmälan inkom. 
 
Köplatsen du fått är preliminär tills att du betalat in anmälningsavgiften som betalas in via faktura 
utställd av Kommunen. Därefter blir köplatsen fastställd. Har inbetalningen inte nått oss inom den 
utsatta tiden på fakturan kommer du att bli avregistrerad från tomtkön och därmed förlora din 
köplats. 
 
Bor du utomlands så använder du dig av IBAN SE34 9500 0099 6034 0074 8590 vid inbetalning 
av fakturan. Det behövs inget OCR-nummer, utan det räcker med ditt fullständiga namn eller 
personnummer om du betalar genom internetbanken.  

Anmälan till tomtkön är personlig och köplats kan endast överlåtas till medsökande, inte till barn 
etc.  
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1.3 Skilsmässa, separation eller upphörande av sammanboende 
Vid skilsmässa, separation eller då sammanboendet upphör kan endast en part tillgodoräkna sig 
köplatsen. Parterna får själva meddela Kommunen vem som ska tillgodoräkna sig köplatsen. 

1.4 Avregistrering 
Avregistrering från vald tomtkö sker när Kommunen fått besked om att du tackat ja eller nej till en 
villatomt. 
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2. Regler för betänketid och reservation av villatomt 

2.1 Betänketid och reservation 
När du blivit kontaktad och erbjuden en villatomt har du rätt till 4 dagars betänketid. 

Tackar du ja till en villatomt kommer du att få information om hur vi går vidare i ärendeprocessen. 
Ansvarig mark- och exploateringsingenjör kommer att skicka 2 exemplar av köpeavtalet hem till 
dig. Du har därefter 4 arbetsdagar på dig att skriva under och skicka tillbaka båda exemplaren till 
oss i bifogat svarskuvert. Villatomten reserveras till dig under tiden. 
 
När Kommunen erhållit de undertecknade exemplaren av köpeavtalet kommer ansvarig mark- och 
exploateringsingenjör att underteckna köpeavtalet och återsända ditt exemplar. Kort därefter 
kommer du få en faktura hemskickad till dig med beloppet för köpeskillingen. Du har sedan 30 
dagar på dig att betala in detta belopp. Du kommer att avregistreras från tomtkön när vi ser att 
betalningen inkommit. Om beloppet inte betalas in på utsatt tid hävs köpeavtalet och är inte längre 
giltigt. Du kommer även då att avregistreras från tomtkön och därmed förlora din köplats. 

Du kan när du vill anmäla dig på nytt till någon av Vimmerby kommuns öppna tomtköer. Då 
kommer du att få ett nytt ködatum och köplats. 

2.2 Tolkning 
Vid tvist avgör Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) frågor rörande tolkning och tillämpning av 
tomtköregler. 
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3. Regler för förtur av särskilda skäl 

3.1 Ansökan 
Om särskilda skäl föreligger kan Samhällsbyggnadsutskottet bevilja förtur i en öppen tomtkö. Den 
som ansöker om förtur ska vara registrerad i tomtkön och ha erlagt anmälningsavgift. Ansökan om 
förtur kan göras på samma sätt som anmälan till en öppen tomtkö. Möjlighet att söka förtur av 
särskilda skäl gäller oavsett vilken kommun den sökande är mantalsskriven i.  

3.2 Prövning 
Vid prövning om särskilda skäl för förtur finns så ska följande beaktas: 

 Det planerade boendets anpassning till sökandens behov 
 Sökandes behov av särskilt stöd i närheten till bostaden  
 Övriga omständigheter i det enskilda ärendet som kan vara av vikt för prövningen  

De särskilda skälen ska gälla sökande eller någon i sökandens hushåll. Skälen ska styrkas av intyg 
från till exempel sjukvården, habilitering eller motsvarande. Intygen skickas till Kommunens 
postadress, se avsnitt ”4. Kontaktuppgifter”. 

Vid prövning av förtur tas även hänsyn till att de skäl som anges för förtur kan tillgodoses inom 
Kommunens utbud av villatomter som är aktuella inom de närmaste 12 månaderna.  

3.3 Hantering 
Om förtur beviljas väljer du en villatomt som motsvarar dina krav och som ingår i Kommunens 
tomtutbud innan tomterna släpps till övriga köande. En beviljad förtur kan utnyttjas av dig inom 
12 månader från att beslutet är fattat. Därefter ska ny ansökan göras. 
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4. Kontaktuppgifter 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Vimmerby kommun 
Mark- och exploateringsenheten 
598 81 Vimmerby 

Telefon, växel: 0492-76 90 00 
E-post: mex@vimmerby.se 

 



 Dnr 2019/107/010 
 Id 64795
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1. Regler för anmälan, köplats och registrering i 
Vimmerby kommuns tomtköer för villatomter 

1.1 Anmälan och anmälningsavgift 
Du som fyllt 18 år har möjlighet att anmäla dig till någon av Vimmerby kommuns öppna 
tomtköer. Som medsökande kan maka/make, sambo eller särbo registreras. 

För att få en köplats i en öppen tomtkö behöver du först göra en anmälan till den tomtkö du vill 
ställa dig i. Anmälan kan skickas via e-tjänsten på kommunens hemsida, www.vimmerby.se. Den 
kommer att skickas per automatik när du fullföljt och godkänt uppgifterna som efterfrågas i e-
tjänsten. Du kommer få ett mejl med information om hur du ska betala in anmälningsavgiften till 
den mejladress du angivit i e-formuläret. 
 
Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta  
Mark- och exploateringsenheten på telefonnummer 0492-76 90 00. 
 
Anmälningsavgiften är 500 kronor inkl. moms per tomtkö och är ett engångsbelopp. Du har rätt 
att ställa dig i så många öppna tomtköer du vill. Inbetald anmälningsavgift återbetalas inte.  

Äkta makar och personer som sammanbor under äktenskapsliknande former kan endast lämna in 
en anmälan per tomtkö.  

Anmälan till en öppen tomtkö får endast göras om du själv avser att bebygga villatomten inom 2 
år. 

1.2 Köplats och registrering 
Din köplats baseras på det datum och klockslag då anmälan inkom. 
 
Köplatsen du fått är preliminär tills att du betalat in anmälningsavgiften som betalas in via faktura 
utställd av kommunen. Därefter blir köplatsen fastställd. Har inbetalningen inte nått oss inom den 
utsatta tiden på fakturan kommer du att bli avregistrerad från tomtkön och därmed förlora din 
köplats. 
 
Bor du utomlands så använder du dig av IBAN SE34 9500 0099 6034 0074 8590 vid inbetalning 
av fakturan. Det behövs inget OCR-nummer, utan det räcker med ditt fullständiga namn eller 
personnummer om du betalar genom internetbanken.  

Anmälan till tomtkön är personlig och köplats kan endast överlåtas till medsökande, inte till barn 
etc.  
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1.3 Skilsmässa, separation eller upphörande av sammanboende 
Vid skilsmässa, separation eller då sammanboendet upphör kan endast en part tillgodoräkna sig 
köplatsen. Parterna får själva meddela kommunen vem som ska tillgodoräkna sig köplatsen. 

1.4 Avregistrering 
Avregistrering från vald tomtkö sker när kommunen fått besked om att du tackat ja eller nej till en 
villatomt. 
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2. Regler för betänketid och reservation av villatomt 

2.1 Betänketid och reservation 
När du blivit kontaktad och erbjuden en villatomt har du rätt till 7 dagars betänketid. 

Tackar du ja till en villatomt kommer du att få information om hur vi går vidare i ärendeprocessen. 
Ansvarig mark- och exploateringsingenjör kommer att skicka 2 exemplar av köpeavtalet hem till 
dig. Du har därefter 5 arbetsdagar på dig att skriva under och skicka tillbaka båda exemplaren till 
oss i bifogat svarskuvert. Villatomten reserveras till dig under tiden. 
 
När kommunen erhållit de undertecknade exemplaren av köpeavtalet kommer ansvarig mark- och 
exploateringsingenjör att underteckna köpeavtalet och återsända ditt exemplar. Kort därefter 
kommer du få en faktura hemskickad till dig med beloppet för köpeskillingen. Du har sedan 30 
dagar på dig att betala in detta belopp. Du kommer att avregistreras från tomtkön när vi ser att 
betalningen inkommit. Om beloppet inte betalas in på utsatt tid hävs köpeavtalet och är inte längre 
giltigt. Du kommer även då att avregistreras från tomtkön och därmed förlora din köplats. 

Du kan när du vill anmäla dig på nytt till någon Vimmerby kommuns öppna tomtköer. Då 
kommer du att få ett nytt ködatum och köplats. 

2.2 Tolkning 
Vid tvist avgör Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) frågor rörande tolkning och tillämpning av 
tomtköregler. 
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3. Regler för förtur av särskilda skäl 

3.1 Ansökan 
Om särskilda skäl föreligger kan Samhällsbyggnadsutskottet bevilja förtur i en öppen tomtkö. Den 
som ansöker om förtur ska vara registrerad i tomtkön och ha erlagt anmälningsavgift. Ansökan om 
förtur kan göras på samma sätt som anmälan till en öppen tomtkö. Möjlighet att söka förtur av 
särskilda skäl gäller oavsett vilken kommun den sökande är mantalsskriven i.  

3.2 Prövning 
Vid prövning om särskilda skäl för förtur finns så ska följande beaktas: 

 Det planerade boendets anpassning till sökandens behov 
 Sökandes behov av särskilt stöd i närheten till bostaden  
 Övriga omständigheter i det enskilda ärendet som kan vara av vikt för prövningen  

De särskilda skälen ska gälla sökande eller någon i sökandens hushåll. Skälen ska styrkas av intyg 
från till exempel sjukvården, habilitering eller motsvarande. Intygen skickas till kommunens 
postadress, se avsnitt ”4. Kontaktuppgifter”. 

Vid prövning av förtur tas även hänsyn till att de skäl som anges för förtur kan tillgodoses inom 
kommunens utbud av villatomter som är aktuella inom de närmaste 12 månaderna.  

3.3 Hantering 
Om förtur beviljas väljer du en villatomt som motsvarar dina krav och som ingår i kommunens 
tomtutbud innan tomterna släpps till övriga köande. En beviljad förtur kan utnyttjas av dig inom 
12 månader från att beslutet är fattat. Därefter ska ny ansökan göras. 
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4. Kontaktuppgifter 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Vimmerby kommun 
Mark- och exploateringsenheten 
598 81 Vimmerby 

Telefon, växel: 0492-76 90 00 
E-post: mex@vimmerby.se 
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§ 120  2017/515 2021.2658  
 

Motion om klimatsmart fordonsförvaltning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget att 

1. ta fram en strategisk transportplan.  

2. under nuvarande förhållanden, ytterligare utveckla samordningen av upphandlingen 
av kommunkoncernens fordon. 

3. under nuvarande förhållanden, ytterligare utveckla upphandlingen av förvaltning/ 
service av kommunens fordonsflotta. 

 
Ärendet 
Bakgrund  
Ingela Nilsson Nachtweij (C) skriver i sin motion om klimatsmart fordonsförvaltning att 
Vimmerby kommuns fordonsflotta är omodern, och att transporter samt förvaltning/ 
service behöver anpassas ur ett kostnadseffektivt och klimatanpassat perspektiv.  
 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) föreslår följande åtgärder: 

 Kommunen tar fram en strategisk transportplan ur ett kostnadseffektivt och 
klimatanpassat perspektiv. 

 Kommunen samordnar upphandlingen av sina fordon ur ett kostnadseffektivt och 
klimatanpassat perspektiv. 

 Kommunen upphandlar förvaltning/service av kommunens fordonsflotta på ett 
kostnadseffektivt och klimatsmart sätt. 

 
Aktuell situation 
Motionen remitterades till kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning, som 
i tjänsteskrivelse 2018-04-25 föreslog att motionen skulle avslås. Bedömningen var att 
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det inte fanns utrymme för transportsatsningen, om det inte tillförs resurser eller att 
ambitionsnivån minskas vad gäller andra uppgifter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2018-05-15 ärendet till administrativa 
avdelningen för att undersöka möjligheterna att ta fram en strategisk transportplan. 
 
Inhämtade uppgifter 
Västerviks kommuns hemsida 
https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Internt/Inkopscentralen/  
”Sedan våren 2013 samarbetar sex kommuner i norra Kalmar län kring 
upphandlingsfrågor. Deltagande kommuner är Hultsfreds, Högsby, Mönsterås, 
Oskarhamns, Vimmerby och Västerviks kommun. Västerviks kommun är värdkommun 
för Inköpscentralen.” 
 
Under ”Om upphandling”: ”Inköpscentralen 

 Står för formalia avseende upphandling 
 Hjälper beställare att genomföra direktupphandlingar och upphandlingar med ett 

värde på över 100 000 kr 
 Ge råd och stöd i frågor som rör direktupphandling, upphandling, inköp och avtal 
 Tillhandahålla blanketter och mallar för att underlätta för beställare att genomföra 

direktupphandlingar 
 Utbilda verksamheterna i gällande lagar och regler inom offentlig upphandling 
 Hålla avtalskatalogen uppdaterad 
 Administrera och förvalta avtal för inköpscentralens samverkande kommuner 
 Ansluta leverantörer till e-handelssystemet” 

 
Samtal 2021-02-16 med Arvid Lindblad, hållbarhetsstrateg, och Petra Karlsson, ekonom 
Central fordonsförvaltning 
Arvid Lindblad och Petra Karlsson är positiva till förslaget att samordna upphandlingen 
av sina fordon. En ”bilgrupp” är organiserad med representanter från de olika nämnde-
rna. Den är idag forum för erfarenhetsutbyte och för att ta frågor vidare. Genom 
gruppen sker även viss samordning av fordonsfrågorna.  

Arvid Lindblad och Petra Karlsson anser att kommunkoncernen behöver gå längre än 
förslaget i motionen, och inrätta en central funktion som ansvarar för allt arbete kopplat 
till fordonsflottan. Det finns exempel från andra kommuner i länet. De ser följande 
fördelar. 

https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Internt/Inkopscentralen/
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Besparing sker genom samordning av avrop och upphandlingar. Större avrop 
genomföras, och kompetens i upphandlingsfrågor kan lättare vidmakthållas. Om 
service, tvätt, däckskiften samordnas upptäcks reparationsbehov tidigare, och bilens 
restvärde blir då högre vid återlämningen.  

Arbetstid kan lyftas från personal vad gäller att lämna bilar för reparation, och från 
chefer vad gäller att rapportera mil och däckservice, besikta, hantera försäkringsfrågor 
samt lämna och hämta bilar vid byte.  

Användningen av bilarna kan optimeras utifrån flexibilitet med hjälp av utbytesbil och 
tjänstecyklar. Andelen resor med egen bil kan minskas, liksom arbetsgivarens ersättning 
för detta. Målet om fossilfria resor uppnås lättare. 

Arvid Lindblad bedömer att det skulle behövas en heltidstjänst för ändamålet, men att 
kostnaden långsiktigt tjänas in. Kostnadsberäkning behöver utföras, kanske kan 
samverkan ske mellan Hultsfreds och Vimmerby kommuner. 
 
Strategisk transportplan  
Kommunkoncernen har idag ingen transportplan. Arvid Lindblad anser att det finns 
behov av en sådan, men anser att den då bör infogas i kommunens fordonspolicy. 
 
Hållbarhetsstrateg Arvid Lindblad, yttrande i tjänsteskrivelse 2018-04-24 
Arvid Lindblad skriver i yttrandet att kommunkoncernen är stor användare av fordon, 
och står för en betydande del av transporterna. Genom att den är en stor arbetsgivare, 
har den potential att påverka utvecklingen mot förnybara alternativ till de fossila 
bränslena. 

Arvid Lindblad anser att en samlad fordonsförvaltning kostnadseffektivt kan samla 
kommunkoncernens fordon under ett ansvar, med planering, upphandling samt 
översiktlig förvaltning och service. Arbetet kan också gälla register, försäkringar, 
avyttring, bokning och journaler. En lokal kan hållas för service, tvätt och lagring.  

Arvid Lindblad ser att en samordnande funktion positivt kan påverka transporter och 
resor: 

 Minskad energiförbrukning och minskat resande. 
 Avyttra fordon med få mil och hög milkostnad. 
 Placera elfordon på enheter som kör mycket. 
 Tids nog styra över snabbt till förnybara bränslen om möjligheten uppstår. 
 Ökat antal miljöfordon av aktuell definition 
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 Tidsbesparing för avropande chefer och medarbetare. 
 Tids- och kostnadsbesparing för däck, service och tvätt. 
 Effektivt brukande av fordon. Enheter som kör mycket kan enklare byta fordon. 
 Smidig hantering av däck och utrustning. 
 Ansvar över funktion för digitala körjournaler och mätarställningar medför 

tidsbesparing. 
 Ansvar över att samla korrekta fordonsuppgifter i databas. 
 Ökad kontroll över fordonspark. 
 Effektivare och billigare upphandlingar. 
 Långsiktig transportplanering. 
 Fossilbränslefri fordonspark. 
 Information och utbildning om sparsam körning. 

Resurser och finansiering 
Motionens tre förslag 
Att ta fram en strategisk transportplan bör kunna inrymmas i det ordinarie arbetet, och 
kräver inga utökade resurser. Att inom kommunkoncernen samordna upphandlingen av 
fordonen kräver utökad personalresurs. Att upphandla förvaltning/ service av 
kommunens fordonsflotta på ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt kräver utökad 
personalresurs, om det sker med hjälp av förstärkt samordning. 
 
Remittenternas förslag 
Att inrätta en central fordonsförvaltning med helhetsansvar för hanteringen av 
kommunens fordonsflotta kräver utökade personalresurser. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-30, § 57 
Tjänsteskrivelse – Motion om klimatsmart fordonsförvaltning 
Motion om klimatsmart fordonsförvaltning 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
- - -  
miljö- och byggnadsnämnden 
Projektgruppen för Kontaktcenter 
Ingela Nilsson Nachtweij



 
 
Motion till Vimmerby kommunfullmäktige     20171114 
 
Klimatsmart fordonsförvaltning 
 

 
Vimmerby kommun är förhållandevis framgångsrika vad gäller klimatanpassad värme och 
elproduktion tack vare en väl utbyggd fjärrvärme och en stor investering i ett kraftvärmeverk som 
eldas med lokalt producerat och förnybar biobränsle. Däremot finns mycket att göra vad gäller 
klimateffektivare transporter.  
 
Vimmerby kommun har en fordonsflotta som är både omodern och ännu ej klimatanpassad. 
Därför behöver det göras en transportsatsning där kommunen utifrån den kartläggning som gjorts 
2016 av Miljöfordon Syd så att vi anpassar våra transporter och förvaltning/service ur ett 
kostnadseffektivt och klimatanpassat perspektiv.  
 
Det finns gott om kommuner och landsting och privata företag som gått före och visat att det går 
att klimatanpassa sina transporter. 
 
Därför föreslår vi kommunfullmäktige i Vimmerby kommun   
 
att ta fram en strategisk transportplan ur ett kostnadseffektivt och klimatanpassat perspektiv 
 
att samordna upphandlingen av kommunens fordon ur ett kostnadseffektivt och klimatanpassat 
perspektiv 
 
att även upphandla förvaltningen/service av kommunens fordonsflotta på ett kostnadseffektivt 
och klimatsmart sätt 
 
 

 
______________________________ 
Ingela Nilsson Nachtweij, Centerpartiet i Vimmerby 
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§ 121  2021/43 2021.2660  
 

Motion om att Vimmerby kommun ska införa en handlingsplan för 
särbegåvade barn 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut, 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  
 
Motiveringen är att ett arbete och utvecklingsområde redan har identifierats av 
förvaltningen och att ett utvecklingsarbete har initierats och pågår. 
 
Reservationer 
Emil Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Petra Whidotti (SD), Jimmy Rödin (SD), Emil Larsson (SD), och Peter Bengtsson (SD) 
föreslår i sin motion om att Vimmerby kommun ska införa en handlingsplan/ett 
styrdokument för särbegåvade barn enligt följande. 
 

 Kommunen tar fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av, och 
anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever. 

 Kommunen kartlägger skolans kompetensmässiga möjligheter att möta upp dessa 
elever. Och genomför utbildningsinsatser om och där det så krävs. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen har rutiner kring verksamheternas 
systematiska kvalitetsarbete (förkortat SKA). Inom ramen för dessa rutiner identifie-
rades under hösten 2020, området särskilt begåvade barn/elever. Det resulterade i att 
förvaltningen påbörjade ett utvecklingsarbete, med syfte att kartlägga och analysera 
nuvarande arbete och rutiner med särskilt begåvade barn/elever, för att utifrån denna 
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kartläggning genomföra åtgärder som även ska följas upp. Utvecklingsarbetet involverar 
samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen, från förskolan upp till 
vuxenutbildningen. 

Beslutsgång 
Emil Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. Ordförande Jacob Käll (C) ställer Emil 
Larsson yrkande mot ursprungsförslaget att anse motionen besvarad och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det senare. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-30, § 58 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse, id. 2021.586 
Kommunstyrelseförvaltningens remittering av motion om att Vimmerby kommun ska 
införa en handlingsplan/ ett styrdokument för särbegåvade barn, id. 2021.262 
Motion om att Vimmerby kommun ska införa en handlingsplan/ ett styrdokument för 
särbegåvade barn, daterad 2021-03-07 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
barn- och utbildningsnämnden 
Petra Whidotti (SD), Jimmy Rödin (SD), Emil Larsson (SD) och Peter Bengtsson (SD) 



2021-03-15

Motion gällande att Vimmerby Kommun ska införa en 
Handlingsplan/styrdokument för särbegåvade barn.

Vimmerby kommun får kritik av skolinspektionen med anledning av att särbegåvade elever 
på skolor i Vimmerby kommun inte har fått den undervisning dem har rätt till. Med anledning 
av detta föreslår Sverigedemokraterna Vimmerby att en handlingsplan/styrdokument 
skyndsamt upprättas med hänvisning till Skollagen (2010:800, 3 kap, 2 §) Alla barn och 
elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de 
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som 
till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller 
kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i 
sin kunskapsutveckling. Lag (2018:1 098).

Av Sveriges befolkning tillhör idag en grupp som kallas särbegåvade 2-5 procent (Skolverkets 
definition 5 %), det vill säga personer som uppmätt en IQ på över 125, människor som vid 
upprepande tillfällen förvånar sin omgivning med sin intelligens. 

Särbegåvade barn i den yngre skolåldern får sällan den stimulans de behöver. Enligt forskare 
– bland annat Roland S Persson risker de att utveckla psykisk ohälsa, utveckla 
självskadebeteenden och att inte nå en fullgod skolgång. De kan också riskera att bli 
utåtagerande, ett störmoment i undervisningen. 

Då det är särskilt svårt för andra människor att identifiera dessa barn som särbegåvade så 
ställs frågan på sin spets och man börjar istället gå igenom typiska beteenden för att ställa en 
diagnos. Identifiering av särbegåvade barn är däremot ingen svår sak, om man har fått reda på 
vilka rekvisit man ska leta efter. 

Varje år så rapporteras det om barn mellan 2 och 4 år gamla som visat sig ha mellan 140 och 
160 IQ. Metoder för att stimulera barnet på rätt sätt är enkla att utföra, och kräver inte mer än 
grundläggande kunskap om särbegåvning. Assistans och utbildning för detta finns att tillgå 
hos forskare i psykologi.

De flesta skolor och huvudmän saknar idag planer för elever med särskilda begåvningar. Här 
fyller handlingsplanen ett stort tomrum och kan ge välbehövligt stöd och vägledning till 
skolans personal. Syftet med handlingsplanen är att skapa en djupare förståelse och bredare 
medvetenhet kring särbegåvade elever, peka på goda exempel och hur de bäst kan mötas i 
skolan. Handlingsplanens utgångspunkt är att bland annat ge svar på frågor som hur 
särbegåvade elever kan identifieras och hur undervisningen för dessa elever bäst anpassas.
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Som grund för denna handlingsplan vill vi hänvisa till SKR:s dokument ”Handlingsplan 
särskilt begåvade elever 2016”, som beskriver vad särbegåvning är, och exemplifierar 
pedagogiska insatser för elever.

Handlingsplanens utgångspunkt är att bland annat ge svar på frågor som hur särbegåvade 
elever kan identifieras och hur undervisningen för dessa elever bäst anpassas.

Vi menar att Vimmerby kommun som idag saknar en plan för elever med särskilda 
begåvningar, bör kartlägga den gruppen i våra skolor. Vi behöver fylla detta tomrum och ge 
stöd och vägledning till både eleverna och skolans personal. 

Sverigedemokraterna yrkar därför på:

att Vimmerby kommun tar fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av, och 
anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever.

att Vi kartlägger skolans kompetensmässiga möjligheter att möta upp dessa elever. Och 
genomför utbildningsinsatser om och där det så krävs.

För Sverigedemokraterna

Petra Whidotti Jimmy Rödin

Emil Larsson Peter Bengtsson
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Petra Whidotti
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Ann-Britt Scherman på Kommunalförbundet ITSAM som en undertecknare, Bo Mathiasson på Kommunalförbundet ITSAM som en undertecknare, Carl Rydberg på Kommunalförbundet ITSAM som en undertecknare, Ylwa Söderström på Kommunalförbundet ITSAM som en undertecknare.
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                    Ylwa Söderström på Kommunalförbundet ITSAM öppnade för första gången.
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                    Bo Mathiasson på Kommunalförbundet ITSAM öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1415:52:17
                    Bo Mathiasson på Kommunalförbundet ITSAM signerade.
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                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Kommunalförbundet ITSAM har signerat.
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3862738:
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3862759:
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3862771:
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